
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Кафедра экономической и социальной географии 

 

 

Каспорский 

Дмитрий Вячеславович 

 

 

 

 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕК И ОЗЕР 

ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА И ОТДЫХА (НА ПРИМЕРЕ 

МОГИЛЁВСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

 

Магистерская диссертация 

 

специальность 1-31 80 02 «География» 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Кандидат географических наук, 

доцент Н.С. Шевцова 

 

 

 

 

 

Допущена к защите 

«__»____________2019 г. 

Зав. кафедрой экономической 

и социальной географии 

доктор географических наук, профессор Е.А. Антипова 

 

Минск, 2019 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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Тема магистерской диссертации – геоинформационное обеспечение 

оценки туристско-рекреационного природного потенциала рек и озер для 

водных видов туризма и отдыха (на примере Могилёвской и Брестской 

областей).  

Целью работы является геоинформационное обеспечение оценки 

туристско-рекреационного природного потенциала рек и озер для водных 

видов туризма и отдыха (на примере Могилёвской и Брестской областей). 

Объектом исследования выступили 20 рек Брестской области и 42 реки 

Могилевской области. 

Предметом исследования является комплексная туристско-рекреационная 

оценка природного потенциала водных объектов. 

При написании работы использовались экономико-статистический, 

математический, картографический, литературный и исторический метод 

исследования.  

В ходе исследования проведено зонирование их акваторий с выделением 

на них участков, различающихся по специализации профилирующих видов 

туристско-рекреационного использования или системе лимитирующих 

факторов в разрезе видов туризма и отдыха, организация которых не 

возможна, на основе чего были выделены 49 участков в Брестской области и 

79 участков в Могилевской области. 

Проведена сравнительная характеристика Могилевской и Брестской 

областей с точки зрения перспектив развития конкретных видов водного 

туризма и отдыха. 

В результате исследования объем магистерской диссертации составил 146 

страниц, в том числе 37 иллюстраций, 16 таблиц, 8 формул. 
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Ключавыя словы: рэкрэацыйны патэнцыял, водныя аб'екты, ГІС-

забеспячэнне, турысцка-рэкрэацыйнае выкарыстанне. 

Тэма магістарскай дысертацыі - геаінфармацыйныя забеспячэнне ацэнкі 

турысцка-рэкрэацыйнага прыроднага патэнцыялу рэк і азёр для водных відаў 

турызму і адпачынку (на прыкладзе Магілёўскай і Брэсцкай абласцей). 

Мэтай працы з'яўляецца геаінфармацыйнай забеспячэнне ацэнкі 

турысцка-рэкрэацыйнага прыроднага патэнцыялу рэк і азёр для водных відаў 

турызму і адпачынку (на прыкладзе Магілёўскай і Брэсцкай абласцей). 

Аб'ектам даследавання выступілі 20 рэк Брэсцкай вобласці і 42 ракі 

Магілёўскай вобласці. 

Прадметам даследавання з'яўляецца комплексная турысцка-рэкрэацыйная 

адзнака прыроднага патэнцыялу водных аб'ектаў. 

Пры напісанні работы выкарыстоўваліся эканоміка-статыстычны, 

матэматычны, картаграфічны, літаратурны і гістарычны метад даследавання. 

У ходзе даследавання праведзена занаванне іх акваторый з вылучэннем на 

іх участкаў, якія адрозніваюцца па спецыялізацыі прафілюючых відаў 

турысцка-рэкрэацыйнага выкарыстання або сістэме лімітуецца фактараў у 

разрэзе відаў турызму і адпачынку, арганізацыя якіх не магчымая, на аснове 

чаго былі вылучаныя 49 участкаў у Брэсцкай вобласці і 79 участкаў у 

Магілёўскай вобласці. 

Праведзена параўнальная характарыстыка Магілёўскай і Брэсцкай 

абласцей з пункту гледжання перспектыў развіцця канкрэтных відаў воднага 

турызму і адпачынку. 

У выніку даследавання аб'ём магістарскай дысертацыі склаў 146 

старонак, у тым ліку 37 ілюстрацый, 16 табліц, 8 формул. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Kasporsky, D.V. Geoinformation support for assessing the tourist and 

recreational natural potential of rivers and lakes for water tourism and recreation 

(on the example of the Mogilev and Brest regions) / D.V. Kasporsky - Minsk, 2019 

- 146 p .; Bibliography: 37 fig., 16 tab., 8 formulas, 2 applications. 

 

Key words: recreational potential, water bodies, GIS software, tourist and 

recreational use. 

The topic of the master's thesis is geo-information support for assessing the 

tourist and recreational natural potential of rivers and lakes for water tourism and 

recreation (using the example of the Mogilyov and Brest regions). 

The aim of the work is geo-information support for the assessment of the 

tourist and recreational natural potential of rivers and lakes for water tourism and 

recreation (using the example of the Mogilyov and Brest regions). 

The object of the study were 20 rivers of the Brest region and 42 rivers of the 

Mogilev region. 

The subject of the study is a comprehensive tourist and recreational assessment 

of the natural potential of water bodies. 

When writing the work used economic-statistical, mathematical, cartographic, 

literary and historical research method. 

In the course of the study, zoning of their water areas was carried out with 

allocation of areas on them differing in the specialization of the main types of 

tourist and recreational use or a system of limiting factors in the context of types of 

tourism and recreation, the organization of which is not possible, on the basis of 

which 49 sites in the Brest region and 79 sites in the Mogilev region. 

A comparative description of the Mogilev and Brest regions in terms of 

prospects for the development of specific types of water tourism and recreation has 

been carried out. 

As a result of the study, the volume of the master’s thesis was 146 pages, 

including 37 illustrations, 16 tables, 8 formulas. 


