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Пред'являючи вимоги до територіальних ресурсів, варто пам'ятати, що рекреація 

має обмежені можливості, тому що велика частина їх уже розподілена між галузями, 
хоча в сільській місцевості може вдало поєднуватися з сільськогосподарським землеко
ристуванням, але вилучати і відводити землі під рекреацію можна тільки у виняткових ви
падках, якщо вони малопридатні або не придатні для сільського господарства і не несуть 
на собі іншої функціональної спрямованості.

Велике значення у формуванні ПРСР має транспорт, що дозволяє здійснювати еко
номічні, соціально-культурні і трудові зв'язки. Його локалізуюча роль визначається про
сторовою взаємодією РС і поселень. Характерною рисою роботи транспорту є яскраво 
виражена сезонна нерівномірність. Як правило, у формуванні каркасу ПРСР беруть 
участь транспортні комунікації загального призначення, але багато з них на протязі знач
ної частини року виконують роль рекреаційної інфраструктури.

Ефективне функціонування закладів відпочинку залежить від трудових ресурсів, що 
складають обслуговуючий персонал як у рекреаційних закладах, так і в підприємствах 
допоміжних галузей. Важливим показником трудової діяльності в ПРСР є її просторово- 
тимчасова організація, що виражається в розриві місць постійного проживання населен
ня і місць прикладання праці, що обумовлює розвиток трудової маятникової міграції, яка 
забезпечує відповідність робочих місць і трудових ресурсів у РС.

Формування ПРСР можливо лише при створенні організованої структури управління 
рекреаційним господарством. Головною задачею є виявлення об'єктивно-повторюваних 
явищ і процесів у рамках відношень підсистем тих, що управляють і якими управляють, і на 
цій основі сформулювати закономірності управління, які повинні включати не тільки 
зберігання або розвиток власне поселенської сфери і її соціальних послуг, але і, головним 
чином, забезпечення стабільності ефективного функціонування всіх компонентів РС.

Олександр Непша
М елітопольський педінститут

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРОТКОЧАСНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В 

ПРИМІСЬКИХ ЗОНАХ

Приміські зони за своєю природою багатофункціональні і несуть селітебні, промис
лові, сільськогосподарські, комунікаційні, рекреаційні, санітарно-гігієнічні та інші функції. 
Найменш вивченою є рекреаційна функція приміських зон і практично не сформовані в їх 
межах приміські територіально-рекреаційні системи.

Важливими ознаками міст для раціональної організації відпочинку в приміській зоні є - 
народногосподарський профіль міста, численність населення, положення міста в системі 
групового розселення та інші його градобудівельні особливості.

Приміська територіально-рекреаційна система /П Т Р С / характеризується тим, що в 
основі її формування лежить основа циклу короткочасного відпочинку чи відпочинку 
вихідного дня в межах приміської зони.

У великих поселеннях та міських агломераціях з надмірним скопиченням населення 
Діє ціла низка факторів, що викликають підвищені вимоги до короткочасного відпочинку 
в приміських зонах. Ідеальні умови для виконання цих вимог створюються за рахунок:

•  природних умов і ресурсів, їх рекреаційної якості, різноманітності та ареалу роз
повсюдження;

•  розміщення населення відносно ресурсів, його споживчий потенціал;
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• стан освоєння рекреаційних ресурсів і розвитку транспортної сітки, наявність рекре
аційних центрів обслуговування.

В залежності від транспортної доступності приміських рекреаційних територій, а та
кож форм та видів рекреаційних занять можна виділити:

1. Території щоденного відвідування, які включають в себе ділянки, що прилягають до 
міста приміського короткочасного відпочинку, парки на межі міста, лісопарки, гідропар
ки і лугопарки зеленої зони, оЬ'єкти спортивного та культурно-масового значення. Мак
симальні витрати на пересування до них відпочиваючих не повинні перевищувати ЗО хви
лин.

2. Території щотижневого відвідування, які включають в себе об'єкти приміського ко
роткочасного відпочинку з зупинкою на ніч та без, ближнього туризму, пляжні комплек
си, садово-городні товариства, сформовані центри дачного відпочинку і т.п. Макси
мальні витрати часу на пересування відпочиваючих повинні складати 1 годину.

Особливу складність при територіальній організації зон короткочасного відпочинку 
становить облік динаміки відпочиваючих як за порами року, так і за днями тижня, а також 
в залежності від погодних умов, які мають велике значення для приміських зон і особли
во привабливих і сприятливо розміщених спеціалізованих районів відпочинку.

Щ о стосується позаміського відпочинку кінця тижня то «піки» сезонних, тижневих, 
добових показників ростуть по мірі віддалення від міської селитьби. Для найбільше відда
лених територій характерна наявність різкого спаду кількості відпочиваючих. Території, 
що розташовані «на межі міста», характеризуються стабільно високими навантаження
ми відпочиваючих в сезон «пік» і їх більш плавним спадом в перехідні сезони і зимою. 
Найбільш стабільні навантаження характерні для приміських лісопаркових територій. По 
функціональному призначенню виділяють три основних типи лісопарків: прогулянкові, 
спортивні та поліфункціональні.

В завершенні слід зазначити, що на динаміку змін просторово-часових характеристик 
короткочасної рекреації в приміських зонах великий вплив здійснює доступність рекре
аційних територій.

Олександр Левада,Ольга Левада
М елітопольський педінститут

МЕЛІОРАТИВНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ 

ПОКРАЩАННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

В загальній системі географічних проблем меліоративне природокористування набу
ває вагомого значення. Особливо це відчувається в степових областях України. Загальна 
площа зрошувальних земель по Україні складає 2,7 млн. га, протяжність сітки каналів 
складає 60 тис. км , площа дренажу досягає 500 тис. га. Створений комплекс водосхо
вищ та зрошувальних каналів. Сучасні зрошувальні системи більшістю географів розгля
даються як складні структури, утворенні при взаємодії техніки та природи. А.Ю.Ретеюн, 
К.Н.Дяконов визначають геотехнічну систему як результат такої взаємодії. В гео
технічних системах та їх складових взаємодія природного та технічного блоків, значною 
мірою, визначається матеріальними, інформаційними, енергетичними та природними 
зв'язками. Вивчення функціонування меліоративних систем, враховуючи показники
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