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ВИДИ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

Сьогодні туризм став важливим суспільним і економічним феноменом, 

що має значний вплив і приносить грандіозні обсяги прибутку в економіку 

багатьох країн світу. Серед різних видів туризму дитячий відпочинок – один з 

найбільш трудомістких видів туризму, а більшість туроператорів, які 

спеціалізуються в цій сфері, справжні «відчайдухи», які з року в рік 

удосконалюють систему роботи з своїми особливими клієнтами та 

пропонують нові програми та незвичайні рішення [3]. У віці до 15 років діти в 

основному подорожують з батьками, користуючись дитячими турами. Молодь 

у віці від 15 до 24 років вже може подорожувати самостійно за молодіжними 

турами.  

Дитячий туризм має наступні види [1,2]: 

− спортивний туризм – це командні змагання, поїздки з метою прийняти 

участь в різних іграх та видах спорту;  

− освітній туризм – відпочинок, орієнтований на подорож, коли дитина 

може дізнатися щось нове, чогось навчитися. Наприклад, випробувати свої 

сили в майстерності гончарної справи; 

− дитячий пізнавальний туризм – відвідування музеїв, історичних 

об'єктів і пам'яток. Діти можуть поглибитись в історію, дізнатися  більше 

цікавих фактів про тут чи іншу країну; 

− культурно-пізнавальний туризм більш підходить для підлітків. Це 

відвідування виставок, об'єктів культурної спадщини, літературних вечорів;  
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− оздоровчий туризм – це відпочинок в санаторіях, відвідування 

лікувальних  заходів. Найчастіше такі поїздки рекомендовані за медичними 

показаннями; 

− екскурсійний туризм – це прогулянки на природу, або ж в межах міста. 

Діти пересуваються на лижах, велосипеда, конях, а також це може бути піший 

відпочинок; 

− екологічний туризм – пов'язаний з екскурсіями на луки, поля, в ліс, а 

також можливість  познайомитися з різноманітною флорою і фауною;  

− сімейний туризм – це коли діти відпочивають разом з батьками. При 

цьому курорт вибирають так, щоб і дитина не нудьгувала, а дорослі знайшли 

для себе заняття до душі. 

− активний туризм – підходить для юних непосид. Спорт, екскурсії, 

безмежні гри на свіжому повітрі – сюди можна включити масу напрямків 

відпочинку; 

− водний туризм – це  тільки плавання, а також  прогулянки на 

морському та річковому транспорті. Популярними містами для водного 

туризму в Україні є – м. Канів, Дніпро, Запоріжжя. 

Дитячий туризм дозволяє розвинути у дітей різні туристичні уміння і 

навички, серед яких фізичні навички (сила, витривалість, швидкість, 

виносливість), розумові навички (пам’ять, креативність, самостійність, 

обізнаність). Туристичні тури сприяють вихованню у дітей самостійності, 

можливості знайти вихід з різних непередбачуваних обставин та ситуацій, 

навчитися не панікувати. З кожним роком все більшої популярності 

набувають сімейні табори, в яких, на відміну від дитячих, дитина знаходиться 

разом із батьками. Це табір, в якому є окрема програма для дітей і програма 

для спільного дозвілля дітей та батьків. 

В сучасних умовах організовувати дитячі й молодіжні тури досить 

складне завдання. Ринок дитячого відпочинку і туризму в Україні на 
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сьогоднішній день не врегульовано, що створює масу непорозумінь і проблем 

як для батьків, так і для самих учасників ринку. Незважаючи на те, що існує 

багато закладів, які позиціонують себе як дитячі табори, однак в їх роботі 

існують серйозні відмінності в рівні якості надання туристичних послуг. 

Однак, головною проблемою організації дитячого туризму в нашій країні є 

забезпечення безпеки дітей під час відпочинку і дозвілля. Крім того, 

підростаюче покоління набагато вимогливіше, ніж раніше, має високий 

ступінь інформаційної освідомленості, вільно користується сучасними 

технологіями.  Вони не залишаться у закладі, який використовує застарілі 

стандарти обслуговування і дозвілля.  

Дитячий туризм є унікальною системою виховання підростаючого 

покоління. Об'єднання в єдину систему різних форм дитячого туризму 

дозволяє вирішити завдання виховання молоді в нашій країні. Тому слід 

очікувати, що залучення підлітків і молодих людей у заняття туризмом з 

раннього віку, показ молодим людям кращих зразків туристичного продукту в 

момент високої емоційної сприйнятливості, властивої юному віку, призведе і 

до збільшення їх потреби в туристичних поїздках і подорожах в більш зрілому 

віці.  
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