
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра экономической и социальной географии 
 

 

 

 

ЧЕПУРКО 
Дарья Вячеславовна 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ФУНКЦИИ ДАЧНЫХ ПОСЁЛКОВ  

ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА МИНСКА 

 

Дипломная работа 
 
 
 

 
 
 
 

Научный руководитель: 
кандидат географических наук, 
доцент В.М. Зайцев 
 
 

 
Допущена к защите  
«___» ____________ 2018 г. 
Зав. кафедрой экономической и социальной географии  
доктор географических наук, профессор Е.А. Антипова 
 
 
  
 
 

Минск, 2018 



3 
 

УДК: 911.37(470+571) 

 

РЕФЕРАТ 

дипломной работы 

 

Чепурко, Д. В. География и функции дачных посёлков пригородной зоны г. 

Минска (дипломная работа) / Д.В. Чепурко. – Минск: БГУ-2018.-50 с. 

Библиоргр. 10 рис, 6 табл., 1 прилож, 30 источников 

ДАЧА, ДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК, ДАЧНЫЙ 

УЧАСТОК, ДАЧНАЯ КУЛЬТУРА, САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, 

ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА, РЕКРЕАЦИЯ, СТРУКТУРА, РАЗМЕЩЕНИЕ 

Объект исследования – дачные пространства пригородной зоны города 

Минска.  

Предмет исследования – территориальная структура дачных пространств и 

их функций в пригородной зоне города Минска 

Цель исследования – изучение территориальной структуры дачных 

пространств Минской пригородной зоны, особенностей развития и их функций 

Методы исследования – сбор информации, анализ, эмпирическое 

обобщение, картографический метод, сравнительный, описательный  

Полученные итоги и их новизна – в дипломной работе были изучены дачные 

пространства в пригородной зоне города Минска. Была выделена типология 

дачных пространств. Составлена картосхема размещения дачны пространств в 

пригородной зоне г. Минска. Изучена структура размещения и ее зависимость от 

удаленность железнодорожных и автомобильных магистралей. Выделены и 

описаны функции дачных пространств в данном регионе. Рассмотрены 

законодательства, регулирующие дачные пространства и владельцев дачных 

участков.  

Рекомендации по использованию результатов работы – основные 

результаты и материалы, изложенные в дипломной работе, могут быть 

использованы в учебном процессе при изучении современных влияния 

городской среды на жизнь человека, при продумывании логистики, а именно 

транспортных потоков дачников на общественном транспорте и автомобильном, 

создания инфраструктуры вокруг дачных пространств и развитии малого бизнеса 

в области рекреации и торговли.  

Степень внедрения результатов дипломной работы в учебный и 

производственный процесс – результаты дипломной работы могут применяться 

в учебном процессе Географического факультета БГУ при преподавании таких 

дисциплин, как «Геоурбанистика» и «География Беларуси (экономическая)».  
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Достоверность материалов и результатов дипломной работы – работа 

выполнена автором самостоятельно на основе полученных данных при 

проведении преддипломной практики в ЧТУП Релакс-тур.  

 

РЭФЕРАТ 

дыпломнай работы 

 

Чапурка, Д. В. Геаграфія і функцыі дачных пасёлкаў прыгараднай зоны г. 

Мінска (дыпломная работа) / Д.В. Чапурка. – Минск: БДУ, 2018. – 50с.  

Бібліягр. 10 рыс, 6 табл., 1 прыкл, 30 крыніц 

ДАЧА, ДАЧНАЕ ПРАСТОРА, ДАЧНЫ ПАСЁЛАК, ДАЧНЫ УЧАСТАК, 

ДАЧНАЯ КУЛЬТУРА, САДОВАЕ ТАВАРЫСТВА, ПРИГАРАДНАЯ ЗОНА, 

РЭКРЭАЦЫЯ, СТРУКТУРА, РАЗМЯШЧЭННЕ 

Аб’ект даследвання – дачныя прасторы пригараднай зоны города Мінска.  

Прадмет даследвання – вывучэнне тэрытарыяльнай структуры дачных 

прастор і іх функцый у прыгараднай зоне горада Мінска 

Мэта даследавання - вывучэнне тэрытарыяльнай структуры дачных 

прастор Мінскай прыгараднай зоны, асаблівасцяў развіцця і іх функцый 

Метады даследавання - збор інфармацыі, аналіз, эмпірычнае абагульненне, 

картаграфічны метад, параўнальны, апісальны 

Атрыманыя вынікі і іх навізна - У дыпломнай рабоце былі вывучаны дачныя 

прасторы ў прыгараднай зоне горада Мінска. Была выдзелена тыпалогія дачных 

прастор. Складзена картасхемах размяшчэння дачных прастор ў прыгараднай 

зоне г. Мінска. Вывучана структура размяшчэння і яе залежнасць ад аддаленасць 

чыгуначных і аўтамабільных аўтамагістраляў. Вылучаны і апісаны функцыі 

дачных прастор у дадзеным регіёне. Разгледжаны заканадаўства, якія рэгулююць 

дачныя прасторы і ўладальнікаў дачных участкаў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы - асноўныя рэзультаты і 

матэрыялы, выкладзеныя ў дыпломнай працы, могуць быць выкарыстана ў 

навучальным працэсе пры вывучэнні сучаснага ўплыву гарадскога асяроддзя на 

жыццё чалавека, пры прадумваннем лагістыкі, а менавіта транспартных патокаў 

дачнікаў на грамадскім транспарце і аўтамабільным, стварэння інфраструктуры 

вакол дачных прастор і развіцці малога бізнесу ў галіне рэкрэацыі і гандлю. 

Ступень ўкаранення вынікаў дыпломнай працы ў навучальны і вытворчы 

працэс - вынікі дыпломнай працы могуць прымяняцца ў навучальным працэсе 

Геаграфічнага факультэта БДУ пры выкладанні такіх дысцыплін, як 

«Геаурбаністыка» і «Геаграфія Беларусі (эканамічная)». 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы - работа выканана 

аўтарам самастойна на аснове атрыманых дадзеных пры правядзенні 

пераддыпломнай практыкі ў ЧТУП Релакс-тур. 



5 
 

ABSTRACT 

 

Chapurka, D.V. Geography and functions of country cottages in the suburbs of 

Minsk (degree work) / D.V. Chapurka. – Minsk: BSU, 2018. – 50 p. 

Bibliogr. 10 fig., 6 tab., 1 appl., 30 titles.  

COTTAGE, COTTAGE SPACE, HOLIDAY VILLAGE, COTTAGE 

SITUATION, COTTAGE CULTURE, GARDEN COMMUNITY, GITE-ZONE, 

RECREATION, STRUCTURE, ACCOMMODATION 

The object of the study is the country spaces of the suburban zone of the city of 

Minsk. 

The subject of the study is the study of the territorial structure of dacha spaces and 

their functions in the suburban zone of the city of Minsk 

The purpose of the study is to study the territorial structure of the dacha areas of 

the Minsk suburban zone, the features of development and their functions 

Research methods - information gathering, analysis, empirical generalization, 

cartographic method, comparative, descriptive 

The results obtained and their novelty - In the thesis, the country spaces in the 

suburban zone of the city of Minsk were studied. The typology of country spaces was 

singled out. The map of accommodation is given for the spaces in the suburban zone 

of Minsk. The structure of the location and its dependence on the remoteness of railway 

and automobile magistars have been studied. The functions of country spaces in a given 

region are singled out and described. The legislation regulating summer cottages and 

owners of country sites is considered. 

Recommendations for the use of the results of work - the main D results of and 

materials contained in the thesis work can be Execu-call of in the educational process 

in the study of modern influence of the urban environment on human life, while 

thinking through the logistics, namely trans-tailors streams summer residents on public 

transport and automotive, the creation of infrastructure around the countryside and the 

development of small businesses in the field of recreation and trade. 

The degree of implementation of the results of the thesis in the academic and pro-

duction process - the results of the thesis can be applied in the educational process at 

the Faculty of Geography, BSU teaching subjects such as "Geourbanistika" and 

"Geography of Belarus (economic)". 

The reliability of the materials and the results of the thesis work was done by the 

author independently on the basis of the data obtained during the pre-graduation 

practice at ChTUP Relax Tour. 


