
КРЕАТИВНО ПРО ВИДИ ТУРИЗМУ 

 

 23 листопада 2021 року відбулася зустріч викладачів факультету обліку 

та фінансів ПДАУ з учнями 11 класу Полтавської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. № 11. Модераторами зустрічі виступили к.е.н., доцент кафедри 

економічної теорії та економічних досліджень Чіп Л. О. та к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дроботя Я. А.. Тема 

зустрічі: «Креативно про види туризму».  
 

 
 

Туризм стрімко розвивається упродовж останніх десятиліть і на 

сьогодні став одним із найбільш швидко зростаючих секторів економіки в 

світі. Сучасний туризм тісно пов'язаний з глобалізацією і охоплює все більшу 

кількість нових видів туристичних послуг. Попри карантинні обмеження 

останнього часу обороти туристичного бізнесу дорівнюють або навіть 

перевершують обороти від експорту нафти, продуктів харчування або 

автомобілів. Туризм стає одним із головних напрямів розвитку міжнародної 

торгівлі та являє собою одне з основних джерел доходу для багатьох країн. 

Доцент Чіп Л. О. із використанням презентаційного матеріалу 

ознайомила учнів з особливостями організації туристичних послуг в Україні 

та за кордоном, дала характеристику видів спеціалізованого туризму, серед 

яких: лікувально-оздоровчий, діловий, гастрономічний, фестивально-

подієвий, дитячий, шкільний та молодіжний. 



 

 
  

Полтавщина є одним із наймальовничіших та екологічно чистих 

регіонів України. Область має значний туристичний потенціал, зумовлений 

вигідним географічним розташуванням, особливостями історичного 

розвитку, національно-культурним різноманіттям, специфічною 

архітектурою, природними об’єктами, наявністю потенційно брендових 

туристичних продуктів, унікальним поєднанням урбанізованих та 

індустріалізованих місцевостей із заповідними територіями. 

 У цьому зв’язку значна увага була приділена розвитку екологічного та 

сільського зеленого туризму, які пов’язані з організацією відпочинку 

туристів у сільській місцевості, їх перебуванням у будинках господарів й 

використанням природних і культурних ресурсів місцевості. Центральною 

фігурою в організації відпочинку на селі є сільська родина, яка веде особисте 

селянське господарство та здійснює надання послуг у сфері сільського 

туризму – забезпечує туристів житлом, харчуванням, знайомить із 

визначними місцями, культурою і традиціями даного регіону.  

 Як з’ясувалося, серед присутніх учнів були як досвідчені туристи, так і 

ті, хто мають намір розвивати свій кругозір, у тому числі здійснюючи 

різноманітні подорожі та екскурсії на теренах України та за кордоном. Тому 

під час активного спілкування з доповідачами задавалися цікаві питання 

щодо особливостей тих чи інших видів туризму, можливостей отримання 

відповідної інформації, здійснення он-лайн подорожей тощо. 



 
  

Висловлюємо вдячність адміністрації Полтавської ЗОШ № 11 за 

допомогу в організації зустрічі та надану можливість активного спілкування 

з учнями. 

Інформацію підготував: к.е.н., доцент Тютюнник Ю. М. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


