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• Кожен водний маршрут повинен бути ретельно перевірений на 
наявність не тільки прохідних місць, але й цікавих об’єктів для 
показу. Прикладом є створений та вже близько 10 разів пройдений 
водний маршрут «Водна гармонія Херсонщини». 

• Організаторами стали соціальний проект «Мандруймо 
Херсонщиною». Чим обумовлена така назва маршруту? Гармонія 
полягає у тому, що екскурсанти зможуть побачити як 
індустріальний світ людини живе у симбіозі з живою природою, її 

мешканцями.  
 

 



Завдання екскурсії 

• Познайомити людей з красою рідного краю 

• Виробити у них тільки позитивні емоції та враження 

• Навчити екскурсантів любити та цінувати навколишній світ 

 
Пересуваються учасники маршруту на байдарках (каяках). Загальна 
тривалість маршруту -  близько 2,5 годин, а довжина коливається 
від 8,5 до 9 км в залежності від певних перешкод на маршруті у 
вигляді яхт, моторних лодок та інших водних засобів пересування. 
Склад екскурсантів: 10 чоловік з екскурсоводом 



Схема маршруту 



• Як ми можемо бачити на попередньому слайді, 
маршрут охоплює невелику частину Національного 
природного парку «Нижньодніпровський».  

• Точкою відправки є «Гавань каяків», яка є 
постачальником байдарок для прогулянки. Протягом 
прогулянки екскурсанти мають змогу побачити 
справжній пташиний рай – озеро Лопуха і побувати у 
справжній «Херсонській Венеції», де замість доріг – 
річкові магістралі. Маршрут має кільцеву форму.  



Методи проведення екскурсії 
• Метод попереднього огляду. Завдяки йому екскурсанти мають 

можливість оглянути об’єкт, побачити його нинішній стан, тобто 
глянути мигцем. Екскурсовод дає коротку характеристику об’єкту. 

• Метод зорової реконструкції. Екскурсовод має наочний матеріал, де 
показує як об’єкт виглядав у минулому. Екскурсанти порівнюють його 
з тим, що бачать на власні очі і намагаються відновити об’єкт у своїй 
пам’яті за наочним матеріалом екскурсовода. 

• Метод переключення уваги. Екскурсовод дає інформацію про інший 
об’єкт, який знаходиться поруч, тобто він зосереджує увагу 
екскурсантів на більш значимому об’єкті. 

• Метод локалізації. Дозволяє учасникам на основі слів екскурсовода 
відновити історичні події, пов’язані з об’єктом та дізнатися історичні 
відомості про нього. 

 

 



Робота з екскурсантами 

• Найважливіше перед початком екскурсії розповісти учасникам 
про техніку безпечного поводження на воді. Організовуючи групу, 
необхідно забезпечити кожного рятувальними жилетами та 
пояснити правила руху. Надати короткі відомості про рух на 
маршруті. 

• Слідкувати за станом екскурсантів і по можливості пришвидшити 
проходження маршруту. Також необхідно попереджати про 
виникнення перешкод у вигляді інших плавзасобів. У такому разі 
зорієнтувати групу та безпечно відплисти подалі. 

• Після закінчення екскурсії впевнитися, що всі учасники 
повернулися и безпечно висадити усіх на берег. Обов’язково 
подякувати за присутність та спитати про враження. 



Влітку 2019 року мешканці міста та його гості 
змогли стати учасниками цієї екскурсії.  



Екскурсанти залишилися задоволеними 
прогулянкою. Відгуки були позитивні 
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