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ВСТУП 

 

Туризм, як чинник матеріального та духовного розвитку, є 

найважливішою висококомунікабельною та високорентабельною сферою 

соціальної діяльності суспільства. Харківська область має вагомі передумови, 

щоб увійти до найбільш розвинутих у туристичному відношенні регіонів 

України та Європи. Туристичні привади Харківській області роблять її 

перлиною туристичної Слобожанщини. 

Слобожанщина або Слобідська Україна - історико-географічний регіон на 

території нинішньої північно-східній частині України. Назва регіону походить 

від козацьких поселень користувалися великими вольностями - слобод, 

мешканці яких були «звільнені» від багатьох податків і тягла. В даний час 

термін «Слобожанщина» використовується як неформальну назву Харківської 

області. За адміністративно-територіальним поділом регіон охоплює майже 

цілком Харківську область, а також сусідні їй південні райони Сумської, і 

північні частини Донецької і Луганської областей України.  

Об'єкт дослідження – процес організації екскурсійно-пізнавальних 

туристичних подорожей територією Харківської області. 

Предмет дослідження - історико-культурний потенціал Харківської 

області. 

Метою екскурсійної практики (імітаційної) – формування в студентів 

системи професійних компетенцій з використання основ організації туризму, 

у розрізі екскурсійної справи, методів її  організації та проведення для 

ефективного господарювання, набуття необхідної сукупності теоретичних і 

практичних знань для вирішення конкретних організаційних завдань на 

сучасному етапі розвитку туристичної галузі.. 

Написання даної роботи передбачає виконання наступних задач: 

- узагальнення і систематизація знань, положень і висновків, отриманих 

під час теоретичних курсів, наявних в навчально-методичній літературі, на 



основі яких можливо зробити висновок щодо сутності екскурсії та її функцій 

як форми пізнання в туризмі; 

- ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, 

закладення засад набуття досвіду майбутньої професійної діяльності; 

- реалізація уявлень про туристичні ресурси та акцентування уваги 

студентів на питаннях використання природного, культурно-історичного 

туристичного потенціалу регіону під час  проведення екскурсій; 

- набуття навичок розробки картки (паспорту) об&#39;єкта, регіональних 

туристичних маршрутів; 

- практичної побудови схеми маршрутів. 

Методи дослідження - у роботі були використані наступні методи 

дослідження: 

1. Аналіз науково-методичної літератури; 

2. Наукового пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція). 

Для аналізу науково-методичної літератури використовувалися: аналіз 

регіональної програми розвитку туризму в Харківській області, навчальні 

посібники, монографії, статистика в сфері туризму, офіційна інформація, що 

стосується розробки екскурсійно-пізнавального туру «Старовинні садиби 

Харківщини» в Україні. Міждисциплінарний підхід, на якому гуртувалося 

дослідження, зробив необхідним застосування комплексного вивчення 

джерел, що відносяться до різних областей знань, таких як економіка, 

архітектура, будівництво, менеджмент і маркетинг. 

Метод наукового пізнання складається з чотирьох взаємопов'язаних 

компонентів: аналізу, синтезу, індукції і дедукції. 

Інформаційною базою послужили міждисциплінарні розробки в галузі 

дослідження динамічних процесів, пов'язаних з розвитком і управлінням 

внутрішніх і регіональним туризмом, їх вплив на стійкий стан спільнот різного 

рівня. 

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, бібліографічного 

переліку з 13 джерел, 3 додатків, та містить 29 сторінок тексту, 3 таблиці. 
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