
Туристсько-рекреаційні ресурси та 
екскурсознавство

Для кого пропонується курс

«Туристсько-рекреаційні ресурси та екскурсознавство» ?

Цей курс підготовлений для студентів (магістрів) 
спеціальностей які вивчають культуру, історію, мистецтво, 

природу, літературу та ін.



 Пропонований вашій увазі курс є результатом багаторічного досвіду

автора з організації та проведення екскурсій та подорожей із учнівською

молоддю, керуванням курсів підвищення кваліфікації екскурсоводів в м.

Чернівці (на базі АТ «Турист-Чернівці» в 1997\99 роках)

 багаторічної наукової праці над питаннями розвитку туризму та рекреації

в Україні та на Буковині зокрема.(1998 -2008)

 В основу покладено дисертаційне дослідження та матеріали монографії

«Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів» (2014)

 В матеріалах курсу пропонується авторський підхід до класифікації

туризму та широкого використання туристсько-рекреаційних ресурсів

фахівцями різних освітніх напрямків з метою розвитку приватного

підприємництва у сфері туризму та рекреації.



2. Чому цей курс може бути цікавий для таких спеціалістів ?

Ви вже багато знаєте за основним напрямом обраного фаху, маєте унікальні 
знання та вміння оперувати засвоєними знаннями та інформацією: 

 історики – історичною; 

 культурологи – особливостями культурного надбанням народів 
проживаючих в нашій країні, чи за її межами; 

 природничники – унікальністю природного середовища місцевості де ви 
проживаєте;

 Філологи – знають про майстрів слова минулих епох та сьогоднішніх 

 тощо 



3. А де цю інформацію і знання можна застосувати на практиці ?

От якраз відповідь на 3-є  запитання і дасть вам матеріал який викладений у 
запропонованому курсі  .

Давайте все по-порядку: 

1. Ми з вами розглянемо мотивацію туриста (рекреанта) – тобто саме ту причину заради 
якої людина покидає на певний час своє постійне місце проживання

2. Проаналізуємо саме поняття – «туристсько-рекреаційні ресурси» з позиції туриста і 
ознайомимося із методикою  та особливістю створення туристичного продукту –
«екскурсія», «екскурсійна програма»,  «тур». 

3. Створимо з вами один із варіантів турпродукту для території громади де ви 
проживаєте чи території яка вам цікава 

4. Ознайомимося із технікою проведення екскурсії, організіції туристичної подорожі

А головне – отримані знання дозволять вам мати непоганий додатковий заробіток  



До зустрічі на курсі ! 

Дякую за вибір ! 


