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Проаналізовано роль та пріоритетні напрямки розвитку зеленого туризму в місті 

Мелітополь. Запропоновано екскурсійний маршрут, що проходить  

по м. Мелітополь та його околицям. 

 

Постановка проблеми. За останні роки сфера зеленого туризму набуває все більшої 

актуальності як в Україні, так і у Запорізькій області. Цей вид відпочинку стрімко набирає 

обертів не тільки серед відпочиваючих, а й представників бізнесу. 

За інформацією Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 

лише на заходи, що направлені на розвиток зеленого туризму, у рамках Комплексної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 

роки, виділено майже 300 тис. грн. з обласного бюджету. 

Мета статті: розробити екскурсійний маршрут по м. Мелітополь та його околицям. 

Основні матеріали дослідження. Маршрут екскурсії являє собою найбільш зручний 

шлях слідування екскурсійної групи. Він будується в залежності від найбільш правильної 

для даної екскурсії послідовності огляду об'єктів, наявності майданчиків для розташування 

групи, необхідності забезпечення безпеки екскурсантів [1]. 

У практиці екскурсійних установ існують три варіанти побудови маршрутів: 

хронологічний, тематичний і тематико-хронологічний [2]. 

Прикладом хронологічного побудови маршруту можуть служити екскурсії, присвячені 

життю та діяльності видатних людей. 

За тематичним принципом побудовані екскурсії, пов'язані з розкриттям певної теми в 

житті міста. 

Всі оглядові міські екскурсії побудовані за тематико-хронологічним принципом. 

Послідовність викладу матеріалу за хронологією в таких екскурсіях дотримується, як 

правило, тільки при розкритті кожної підтеми. 

Розробка маршруту - складна багатоступінчаста процедура, що вимагає досить високої 

кваліфікації і є одним з основних елементів технології створення нової екскурсії. 

Об'єкти залежно від своєї ролі в екскурсії можуть бути використані як основні і 

додаткові. 

Основні об'єкти піддаються більш глибокого аналізу, на них розкриваються підтеми 

екскурсії. 

Показ додаткових об'єктів, як правило, здійснюється при переїздах (переходах) 

екскурсійної групи і він не посідає чільного становища. 

Маршрут будується за принципом найбільш правильної послідовності огляду об'єктів і 

намічається з урахуванням наступних вимог [3]: 

- показ об'єктів слід проводити в певній логічній послідовності, не допускаючи 

непотрібних повторних проїздів по одному і тому ж ділянці маршруту (вулиці, площі, міст, 

шосе), тобто так званих "петель"; 

- наявність доступності об'єкта (майданчики для його огляду); 

- переїзд або перехід між об'єктами не повинен займати 10-15 хвилин, щоб не було 

дуже тривалих пауз у показі і розповіді; 

- наявність облаштованих зупинок, в тому числі санітарних та місць паркування 

транспортних засобів. 
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Рекомендується до моменту проведення екскурсії мати кілька варіантів руху групи. 

Необхідність зміни маршруту в ряді випадків викликається транспортними "пробками", 

ремонтними роботами на міських магістралях. Все це має бути враховано при створенні 

різних варіантів маршруту. 

Розробка автобусного маршруту завершується узгодженням і затвердженням паспорта 

та схеми маршруту, розрахунку кілометражу і часу використання автотранспорту. 

Відповідно до описаних вище принципів та методів створення маршрутів зеленого 

туризму, нами було розроблено маршрут з наступними станціями (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Маршрут із зазначеними станціями. 

 

Станція 1 – площа. Тут відбувається зібрання групи, вирішення організаційних питань. 

Станція 2 – Міський краєзнавчий музей; 

Станція 3 – Садиба «Філібера»; 

Станція 4 – Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила»; 

Станція 5 – урочище «Старобердянська дача». 

Висновки. Розроблений нами маршрут сприяє розширенню світогляду туристів не 

тільки про м. Мелітополь, а й у сфері екології, історії, архітектури та заповідної справи. 

 

Список використаних джерел. 

1. Астана Зіемеле. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні // Туризм сільський зелений. – 2004. - № 1. – с.8-13. Т. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. 

2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методи аналізу, 

термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2001. – 395 с.  

3. Дарчук В.Г. Аналіз розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні / В.Г. Дарчук // 

Економіка Криму. - 2013. - Вип.1. - С.179-184.  


