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АНОТАЦІЯ
Актуальність. Реалії сьогодення суттєво відрізняються від того що було вчора, світ постійно
змінюється під тиском глобалізаційних процесів, не є виключенням й туристична галузь та її гілки.
Так портрет самодіяльного туризму, який виник ще у 20-ті роки XX ст. з розвитком мережі інтернет
суттєво видозмінився. Кожного дня самодіяльний туризм стає більш масовим та популярним. Власне з
цим і пов’язана актуальність тематики дипломної роботи, що полягає у необхідності дослідження
особливостей розвитку самодіяльного туризму в умовах сучасності та виокремлені цього виду туризму
як окремої галузі
Метою дослідження є дослідження географічних передумов, виявлення сучасних особливостей
розвитку самодіяльного туризму на основі аналізу наявних туристично-рекреаційних ресурсів та вимог
самодіяльних туристів.
Задачі: 1.Проаналізувати існуючі класифікації видів туризму, виявити роль та місце
самодіяльного туризму; 2. Охарактеризувати інтернет-ресурси, що сприяють розвитку досліджуваного
виду туризму; 3. Виявити якості, які повинні бути притаманні туристичнорекреаційним об’єктам
самодіяльного туризму у м. Харків, сформувати критерії; 4 4. Розкрити географічні передумови
розвитку самодіяльного туризму;. 5. Оцінити об’єкти на придатність для самодіяльного туризму (за
сформованими критеріями) та охарактеризувати їх. 6. Створити карту з відображенням основних
(привабливих) об’єктів, з короткою довідковою інформацією, що буде загальнодоступною для
будьякого користувача мережі Інтернет.
Об’єктом дослідження є існуючі існуючі та потенційні туристичні об`єкти на території міста
Харків.
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи – дослідження географічних передумов щодо
можливості розвитку самодіяльного туризму у місті Харків.
Методи дослідження системно-функціональні, комплексні наукові підходи через
загальнонаукові методи порівняння, узагальнення, класифікування, аналізу, моделювання. Основними
методами у роботі є описовий, статистичний, графічний, оціночний та картографічний.
Структура роботи: магістерської роботи складається з вступу, трьох розділів, у яких
виокремлюється дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел. У тексті містяться
таблиці, схеми та ілюстрації, створені з метою наочного подання окремих частин дослідження.

