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«Програма розвитку туризму та курортів у Херсонській області 

на 2019-2021 роки» передбачає активізацію зусиль у напрямі фор-

мування конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного 

повноцінно репрезентувати туристично-рекреаційний потенціал  

регіону.  

Одним із таких туристично-екскурсійних продуктів є краєзнавчі 

екскурсії на козацьку тематику. Подібні екскурсії користуються знач-

ним інтересом з боку гостей та мешканців Херсонщини. Наша об-

ласть володіє достатньою кількістю пам’яток козацької доби для фо-

рмування ресурсної бази відповідних екскурсійних маршрутів [1, 2]. 

У березні 2017 р. зусиллями Херсонської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України у співпраці з кафедрою 

туризму Херсонського державного університету було започаткова-
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но соціальний проект розвитку активних видів туризму «Мандруй-

мо Херсонщиною» [3]. Його організатори, реалізуючи проект, пе-

редбачали таким чином посприяти зростанню туристичної приваб-

ливості Херсонщини, формуванню позитивного туристичного імі-

джу регіону через поширення науково-обґрунтованої інформації 

про його туристично-рекреаційний потенціал.  

Проект став гарним прикладом самоорганізації фахівців турис-

тичної галузі та практичного втілення туристичної діяльності соціа-

льної спрямованості в Херсонській області. Він дозволив залучити 

викладачів, студентську молодь і широкі маси населення до різно-

манітних активних видів туризму (пішохідного, водного, велосипе-

дного тощо) шляхом організації краєзнавчих подорожей і проведен-

ня масових культурно-просвітницьких заходів. 

За час існування проекту було розроблено та реалізовано цілу 

низку туристично-екскурсійних маршрутів. Серед них – пішохідні 

екскурсії історичними місцями Херсона («Прогулянка старим 

Херсоном», «Історія однієї вулиці»), велосипедні подорожі до насе-

лених пунктів Білозерського та Бериславського районів Херсонської 

області (Білозерка, Дніпровське, Садове, Станіслав, Тягинка), водні 

подорожі на туристичних байдарках нижньодніпровськими плавня-

ми («У пошуках літописного Олешшя»), а також автобусно-

пішохідні тури територією Херсонської та суміжних областей 

(«Природні дива Таврії (Олешківські піски)», «Природні дива Таврії 

(Станіславські кручі)», «Таємниці містичної Таврії», «Подорож до 

«маленької Швейцарії»та ін.).  

Проект, поряд із власне науковими та рекреаційними цілями, ви-

конує важливу просвітницьку місію. Він сприяє залученню до пі-

знання рідного краю широких верств населення, вивчення минулого 

й сьогодення свого краю, вихованню у громадян почуття націона-

льної самосвідомості.  

Одним із популярних напрямів краєзнавчих екскурсій проекту 

«Мандруймо Херсонщиною» стали екскурсії місцями козацької 
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слави або з використанням козацької спадщини. Серед них – авто-

бусно-водно-пішохідна екскурсія «Таємниці козацьких джерел» та 

водно-пішохідна екскурсія «Козацькими стежками». Як і всі розро-

блені у межах проекту туристично-екскурсійні продукти, вони пе-

редбачають поєднання пізнавальної активності екскурсантів з акти-

вністю фізичною. Рух, як вияв фізичної активності, є однією з голо-

вних ознак здорового способу життя. Тому важливою метою реалі-

зації проекту виступає залучення молодого покоління до активних 

форм проведення дозвілля [4, с. 234]. 

Маршрут першої екскурсії включає відвідування пам’ятних 

місць, пов’язаних з українським козацтвом, у межах Бериславського 

району Херсонської області [2, с. 4, 6-7, 27-28]. Відвідувачі екскур-

сії мають змогу побувати в таких населених пунктах як Тягинка, 

Бургунка, Козацьке, Одрадокам’янка, відвідати річку Козакта острів 

Козацький, де свого часу розташовувалися контрольовані козаками 

переправи через Дніпро, а також почути від професійних гідів-

краєзнавців цікаві історії про життя та побут козаків. Однією із ро-

дзинок подорожі є зупинка та відпочинок біля гідрологічної 

пам’ятки природи місцевого значення «Козацьке джерело» в селі 

Козацькому, а також відвідування на гребних човнах унікальних 

природних ландшафтів острова Козацького. 

Маршрут другої екскурсії пролягає мальовничою місцевістю в 

межах нижньодніпровських плавнів на території Олешківського ра-

йону. Кульмінаційним пунктом подорожі є відвідування території 

пам’ятки історії національного значення «Олешківська Січ», розта-

шованої на північно-східній окраїні міста Олешки, біля впадіння 

р. Лазнюк (Лазнюні) до р. Конки [2, с. 12-17]. Рухаючись на турис-

тичних байдарках від Херсона до Олешок річками Перебійна, Кон-

ка, Чайка, через Голубів лиман екскурсанти мають змогу занурити-

ся у дивовижний світ плавневої зони Дніпра, відчути себе справж-

німи козаками-промисловиками. 
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На жаль, пам’ятки козацької доби під впливом природних і ан-

тропогенних факторів у значній мірі втратили свою туристичну 

привабливість, тому не можуть самі по собі викликати стійкого ту-

ристського інтересу. Звідси обидва екскурсійні тури передбачають 

активне використання анімаційних програм для підвищення атрак-

тивності об’єктів туристичного показу. Організаторами проекту 

«Мандруймо Херсонщиною» вже напрацьовано значний досвід ані-

маційного забезпечення турів. 

У випадку першої екскурсії майданчиком для організації туристи-

чної анімації виступає база зеленого туризму «Козак», розташована в 

с. Одрадокам’янка, на березі річки Козак, у місці впадіння до неї Ши-

лової балки. Використовуються елементи театралізованої постановки 

«Урочисте підписання «Конституції» Пилипа Орлика» із залученням 

учасників екскурсійної подорожі. В іншому випадку, на території по-

ряд із пам’яткою історії «Олешківська Січ» відбувається історична 

реконструкція умов життя та побуту запорозьких козаків – влаштову-

ється похідний козацький табір, готуються страви за традиційними 

козацькими рецептами, демонструються козацька зброя та музичні 

інструменти, розігруються імпровізовані сценки. 

Залучення козацької спадщини як додаткового елементу ресурс-

ного забезпечення відбувається також під час реалізації інших екс-

курсійних турів. Координатори проекту активно використовують 

розважально-ігрові методики проведення екскурсій, зокрема органі-

зацію квестів. Це аматорські спортивно-інтелектуальні змагання, в 

ході яких учасники, розподілені на команди, послідовно виконують 

заздалегідь підготовлені завдання. Під час гри команди розв’язують 

логічні завдання, здійснюють орієнтування та пошук на місцевості, 

будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні 

рішення та підказки. Перемагає команда, що виконала всі завдання 

швидше за інших [5, с. 44-45]. 

Значний інтерес екскурсантів викликав організований під час 

туру «Природні дива Таврії (Олешківські піски)» пригодницький 
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квест «Гартування характерника». У ході гри учасники демонстру-

ють свої особисті якості, проходячи фізичні та духовні випробову-

вання. Рухаючись визначеним маршрутом, вони мають подолати 

низку перепон, виявити кмітливість і винахідливість, знання та 

вміння орієнтування на місцевості. Після завершення квеста відбу-

вається урочиста посвята його переможців у козаки-характерники. 

Таким чином, учасники екскурсії заглиблюються в духовний світ 

українського козацтва, знайомляться із козацькими звичаями і тра-

диціями, що сприяє формуванню та розвитку їх національно-

культурної ідентичності. 

У перспективних планах координаторів проекту перебуває реа-

лізація тематичного туру вихідного дня «Три козацькі Січі», у ході 

якого учасники зможуть здійснити дводенну автобусно-пішохідну 

подорож правим та лівим берегами Дніпра, відвідавши залишки 

трьох незатоплених Запорозьких Січей – Кам’янської, Олешківської 

і Хортицької. 

Отже, наявні пам’ятки козацької доби поступово залучаються до 

туристично-екскурсійної діяльності на території Херсонської облас-

ті. Розроблені в межах проекту «Мандруймо Херсонщиною» турис-

тично-екскурсійні маршрути з використанням козацької спадщини 

регіону можуть бути використані відповідними туристичними фір-

мами для організації відпочинку та дозвілля гостей і мешканців на-

шого краю. Їх упровадження в життя сприятиме популяризації ак-

тивних видів туризму, збереженню історичної пам’яті про українсь-

ке козацтво, активізації зусиль громади щодо охорони пам’яток іс-

торії, культури та природи Херсонщини. 
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Важливою умовою зростання туристичної привабливості Херсон-

ської області є формування конкурентоспроможного територіального 

туристичного продукту. Цьому має посприяти реалізація нещодавно 

схваленої «Програми розвитку туризму та курортів у Херсонській об-

ласті на 2019-2021 роки», яка передбачає цілий комплекс заходів, 

спрямованих на поліпшення туристичного іміджу регіону. 

Виходячи із сучасних концепцій територіального маркетингу, 

туристична територія (дестинація) виступає не стільки як географі-

чно окреслене місце, що приваблює туристів, скільки як інтегрова-

ний комплексний продукт, який реалізується на ринку туристичних 

послуг. До його складу входять наступні компоненти: 1. Атракції 


