
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 63 - 

В. И. Загвязинский, Р. С. Атаханов. – Москва: «Академия», 2006. – 

208 с. 

4. Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-

пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // 

Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного 

університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. –  

С. 153–161. 

5. Найн А. Я. Инновации в образовании: монография / А. Я. Найн. – 

Челябинск: ИПР МО РФ, 1998. – 288 с.  

6. Педагогический словарь: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.]; 

под. ред. В. Загвязинского, А. Закировой. – М.: Академия, 2008. – 352 с.  

 

 

Гундогдиєв Мекан 

 

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД  

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Одним з результатів світових соціально-економічних перетворень 

XX–XXІ століття стало перетворення індустрії відпочинку і туризму в 

одну з найбільших високоприбуткових і динамічних галузей світового 

господарства. У останні роки в число пріоритетних напрямків соціально-

економічної політики увійшов комплексний розвиток туристсько-

рекреаційної галузі. У цих умовах виникла необхідність комплексної 

оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу регіонів, визначення їх 

регіональної специфіки і перспектив використання. Слід також сказати, що 

однією з особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються у 

вітчизняній економіці, є підвищення самостійності і посилення ролі 

адміністративно-територіальних одиниць в складі господарського комплексу 

країни. У цих умовах зростає увага до вивчення регіональних аспектів 

розвитку галузей господарства, в тому числі туризму і рекреації, як 

складової частини туристсько-рекреаційного комплексу. 

Для визначення туристсько-рекреаційного потенціалу регіону 

важливим є визначення співвідношення понять «туризм» і «рекреація». 

Згідно з чинним українським законодавством, «туризм – тимчасовий виїзд 

особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових 

чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа 

від’їжджає» [3]. Положення Міністерства охорони навколишнього при-

родного середовища України «Про рекреаційну діяльність у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» визначає 

рекреацію, як «відновлення за межами постійного місця проживання у 

визначених згідно із законодавством місцях природно-заповідних 
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територій та об’єктів розумових, духовних і фізичних сил людини,  

що здійснюється шляхом загальнооздоровчого, культурно-пізнавального 

відпочинку, туризму, оздоровлення, любительського та спортивного 

рибальства, полювання тощо» [1]. 

Туристично-рекреаційна діяльність відіграє важливу роль в економіці 

країн і регіонів, забезпечуючи раціональне використання і збереження 

природно-екологічних, культурно-історичних та інформаційно-пізнавальних 

ресурсів території. 

Туристсько-рекреаційний потенціал будь-якої території має складну 

ієрархію й включає в себе багато різних елементів з великою кількістю 

компонентів. В багатьох випадках використовується лише формальне 

визначення туристсько-рекреаційного потенціалу регіону, без глибокого 

аналізу сутності й специфіки взаємозв’язків, що виникають між 

різнорідними елементами, які входять до складу потенціалу [2]. 

Нормативно-правова база в галузі туризму дозволяє стверджувати, 

що туризм в межах будь-якого регіону – це: 

– важливе соціально-економічне явище, яке безпосередньо впливає 

на соціальну, культурну, освітню та економічну області життя 

населення території; 

– популярна форма організації відпочинку, проведення дозвілля; 

– високоприбуткова галузь економіки регіону; 

– альтернативний вид використання регіонального, природного і 

культурно-історичного потенціалу, що сприяє їх збереженню; 

– важливий складовий елемент соціально-економічної політики, 

глобального, федерального, регіонального та місцевого рівнів. 

Можна стверджувати, що кожен регіон на основі аналізу турист-

ських ресурсів формує туристський потенціал. Туристський потенціал 

сприяє підвищенню привабливості території для туристів, а туристичні 

регіони – перспективними. 

Територіальні поєднання компонентів туристсько-рекреаційного 

потенціалу (насамперед його природна і культурно-історична складові) 

впливають на спеціалізацію туристсько-рекреаційних систем на регіо-

нальних районних. А спеціалізація туристсько-рекреаційного регіону 

виражається в розвитку тих чи інших видів відпочинку та туризму. В 

цьому випадку можна говорити про виділення кількох типів терито-

ріальних туристсько-рекреаційних систем, які принципово відрізняються в 

плануванні і експлуатації. 

Кожна область країни, виступає як регіональне територіальне 

об’єднання, яке володіє специфічними природними, культурно-історич-

ними умовами і ресурсами, і може розглядатися, як окремий туристський 

регіон, а вся сукупність відносин у сфері туризму, як регіональний туризм. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ  

САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Найбільший інтерес представляють погляди стосовно детермінант 
формування та розвитку потреби особистості в самоствердженні, яку буває 
важко відрізнити від потреби в досягненнях і домінуванні. Внаслідок 
набуття у процесі діяльності певного досвіду та якостей (під впливом 
внутрішніх потреб) людина починає на цьому ґрунті вільно і самостійно 
обирати цілі та засоби діяльності, оперувати ними, одночасно 
вдосконалюючи та розвиваючи власні потреби. Слід зазначити, що потреба 
особистості – це її об’єктивна властивість потребувати певних умов і 
засобів існування, що витікає з її внутрішніх особливостей і стосунків із 
зовнішнім середовищем, нестача яких викликає почуття невдоволеності й 
спонукає до різних видів активності. Конкретизуючи теоретичні 
напрацювання вчених, потрібно відзначити їх одностайність у тому, що 
саме у діяльності розвивається психіка людини, формуються її здатності, 
особисті якості. Вагому роль «середовищного» чинника у процесі 
самоствердження суб’єкта життєдіяльності відзначали українські науковці, 
зокрема Г. Костюк, В. Роменець, В. Мясищев та ін. 

Самоствердження особистості, переконаний В. Роменець, здійсню-

ється через діяльність у формі вчинку. На думку вченого, поняття 
«вчинок» сутнісно виростає на перетині таких «суб’єктивних» категорій, 
як «свобода», «творчість», «саморозвиток», «самовдосконалення», «само-

ствердження» тощо і є духовним розвитком індивіда. Повноцінний 
вчинок – це подолання і перехід у новий буттєвий простір, переконання 
людини в тому, що вона чогось варта, що вона є цінністю. Цінність «Я» – 
дуже рухливий конструкт, його зміст змінюється залежно від багатьох 
факторів, які вчений визначає як «ситуації». Ситуація, за В. Роменцем, 
становить» ... динамічне, дуже рухоме утворення, що складається з 
постійно змінних сил дії. Ситуація – це вищий рівень єдності динамізму 
середовища й людських пристрастей» [2, с. 73]. 


