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Одним із основних базових складників туристичної сфери є екскурсійна 
діяльність, яка завжди була актуальною, тому що екскурсії розширюють кругозір, 
пробуджують глибоку повагу до минулого й любов до природи, а також надають 
можливість краще пізнати історію та географію країни.  

Відзначимо, що Кременчук – затишне і чарівне місто, багате на мальовничу 
природу, має унікальні пам’ятки історії та культури, що дає змогу активно 
запроваджувати різні види екскурсійної діяльності. 

Вагомий внесок в теорію і практику екскурсійної діяльності як одного із 
пріоритетних напрямків розвитку економіки туризму зробили вітчизняні і закордонні 
науковці. Питанням розвитку організації екскурсійної діяльності в аспекті розвитку 
індустрії туризму України присвячено багато наукових праць вітчизняних учених. 
Серед них наукові розробки: М. В. Тонкошкур, М. М. Поколодної [1] В. Бабарицької, 
А. Короткової, Л. Альтгайма [2], С. Галасюк [3], В. Зінченко [4]. 

Багатий екскурсійний потенціал має і невелике наддніпрянське місто Кременчук 
– місто обласного підпорядкування в Полтавській області України, адміністративний 
центр Кременчуцького району. Кременчук багатий на пам’ятники та меморіальні 
дошки, а також на надзвичайні історичні події які в ньому трапилися щоб дізнатися 
про це місто більш детально розроблено екскурсійну програму та складено 
технологічну карту екскурсії (табл. 1).  

Екскурсія є оглядовою, і має назву «Кременчуцькі парки – Парк Миру», що 
передбачає якнайповніше висвітлення історико-культурного потенціалу міста під час 
проведення цієї екскурсії. [5, c. 74]. 

Таким чином, можна зазначити, що технологічна карта дуже важлива частина 
створення нової екскурсії, так як саме вона допомагає екскурсоводу у її проведенні. 
Методика проведення екскурсій в широкому плані є системою завдань і вимог, 
способів і прийомів показу та розповіді в ході вивчення тем екскурсій, 
найрізноманітніших по своїх цілях. 
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Таблиця 1 Технологічна карта екскурсії «Кременчуцькі парки – Парк Миру» 

Етапи 
переміщення за 

маршрутом 
Місця зупинок Об’єкт показу 

Трива-
лість 

огляду 

Основний зміст 
інформації 

Вказівки щодо 
організації Методичні вказівки 

Центральний 
вхід до парку 

Меморіальний 
комплекс 

Гранітні стели з назвами 
військових з’єднань і частин, 
що звільняли Кременчук за 
часи другої світової війни 

10 хв Історичні відомості 
про місто Кременчук 

Познайомитися з групою, 
організувати групу, 
розташувати біля 

меморіального 
комплексу 

Використовуємо прийоми 
ведення екскурсії показу і 
розповіді. Використовуємо 

історичні довідки 

Гонг Миру Огляд об’єкту ззовні 
та музею Гонг Миру 10 хв 

Історичні відомості 
про об’єкт і відомості 
з тексту екскурсовода 

Організувати групу 
таким чином, щоб всі 

екскурсанти могли 
спостерігати історичні 

об’єкти 

Розповідь про часи Другої 
світової війни з 

використанням історичних 
довідок 

Музей 
військової 
техніки під 
відкритим 

небом 

Літак винищувач Мі 
Г-23 МЛД, 132- мм 
реактивна система 

залпового вогню БМ-
13  «Катюша», 160 
мм міномет М-160 

152 мм - гармата-гаубиця Д-
20, 76 мм дивізійна гармата 

зразка 1942 року (ЗІС-3), 122 
мм самохідна артилерійська 

установа 2С9 «Нона», 122 мм 
гаубиця М-30 

15 хв 

Відомості щодо 
технічних 

характеристик 
техніки 

Екскурсовод повинен 
знаходитися в середині, 

щоб усім було чутно. 
Після огляду об’єктів 
екскурсанти можуть 

зробити фото 

Треба дотримуватися 
техніки безпеки. Оскільки 

об’єкти знаходяться під 
відкритим небом. 

Поводитися так, щоб не 
зашкодити об’єктам 

Альтанка Оглядовий 
майданчик 

Річка Дніпро, частина міста 
Світловодськ та красиві 

зелені насадження 
20 хв 

Відомості про якість 
води та її прозорість. 
Відомості про зелені 

насадження 

Дотримання техніки 
безпеки 

Екскурсанти можуть 
зробити фото на 

оглядовому майданчику. 
Місце для зустрічі 

закоханих. 

Доріжка 
перешкод Вхід до атракціонів Простий та складний рівень 

доріжки перешкод 30 хв 

Інструктаж з техніки 
безпеки та 

спорядження з 
техніки безпеки 

Дотримання черги, 
робота з інструктором, 

фізичні навички 

Закінчуємо екскурсію. 
Спілкуємося щодо 
побажань та питань 

екскурсантів 
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Процеси управління та організації праці постійно розвиваються, і донині вони 

керуються одним принципом – моніторингом усієї діяльності, що дає змогу 
ефективно реалізувати прийняті припущення. Перший серйозний розгляд питань 
управління робочою силою розпочав у 19 столітті Оуен, який визнав важливість 
людських ресурсів і, зокрема, взаємозв’язок між задоволеністю працівників та 
ефективністю їх роботи. Поряд із розумінням того, що саме люди сприяють успіху 
компанії, був прийнятий підхід, орієнтований на людські ресурси, зокрема на 
мотивацію, який показав необхідність почуття безпеки серед співробітників, їх 
зацікавленість у роботі, розуміння та участь у процесах прийняття рішень. Конкретні 
моделі та спроби визначити управління людськими ресурсами (HRM) були визначені 
у 1980-х роках, і найбільш популярними є: модель управління персоналом 
Мічиганського університету, модель управління персоналом Гарвардського 
університету, модель HRM за Шулером. 

Перша модель, показала основу припущень щодо управління персоналом, згідно 
з якими управління людськими ресурсами та організаційною структурою повинно 
здійснюватися відповідно до стратегії компанії та бути адаптованими до неї. Ця 
модель визначає взаємозв’язок основних елементів, таких як відбір, оцінка, 
винагорода, розвиток (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 Модель процесу управління персоналом за даними вчених  
з Мічиганського університету 
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