
Перспективы 
маладзёжнага турызму
3 17 па 18 красавца у рамках XVIII Рэспубжканскай 
выставьI навукова-метадычнай лпаратуры, педагапчнага 
вопыту i творчасф навучэнскай моладз/ адбыуся 
рэспубл/канск/ сем'шар-практыкум "Стан i перспектывы 
развщця турыстычнай, краязнаучай i экскурсшнай работы 
с а студэнцкай моладдзю Рэслублна Беларусь". Аргашзатарам! 
выступил /И/н/стэрства адукацьп, Рэспубл|'кансю жстытут 
вышэйшай школы, Рэспубл1канскг цэнтр экалогИ 
i краязнауства, Беларуск/ дзяржауны ушверс'пэт, Беларуск/ 
дзяржауны ушверспэт ф/з(*чнай культуры.

( (  A  i |  аладзёжны турызм у 
| \  / I  сютэме адукацьп — 
I V I гэта практыка-арыен- 

таваныя формы i метады выха- 
вання у моладз1 грамадзянскасц1 
i патрыятызму, культуры правя- 
дзення змястоунага i актыунага 
адпачынку, далучэння да пста- 
рычнай спадчыны. У Год малой 
радз1мы гэты к1рунак пав1нен 
быць прыярытэтным. Маладзёж- 
ны турызм у сютэме адукацьп 
аб’ядноувае турыстычны, краяз- 
научы i экскурайны складна. Па 
гэтым напрамку сфарм1равана 
сучасная нарматыуная прававая 
база, распрацавана метадыч- 
нае забеспячэнне”, — адзначыла 
Таццяна Анатольеуна Оманоус- 
кая, намесшк начальнка галоу- 
нага упраулення выхаваучай ра
боты i маладзёжнай пал1тыю, 
начальнк упраулення па справах 
моладз1 Мжютэрства адукацьп. 
Пра стан i перспектывы развщ- 
ця турыстычнай i экскурсмнай 
дзейнасщ у Рэспублщы Беларусь 
расказала Марына Веньямшауна 
Масташова, кансультантаддзела 
планавання i арган1зацьп турыс
тычнай дзейнасщ Дэпартамента 
па турызме Мтютэрства спорту 
i турызму.

У сютэме адукацьп краЫы ар- 
ган1зацыйна-метадычным1 цэн- 
трам1 работы па развщщ мала
дзёжнага турызму выступаюць 
установы дадатковай адукацьп

дзяцей i моладз1. Развщцё ма
ладзёжнага турызму яны ажыц- 
цяуляюць сумесна з установа- 
Mi розных узроуняу адукацьп. 
Каардынатарам такой работы 
з ’яуляецца Рэспублкансю цэнтр 
экалогп i краязнауства.

Удзельжю сем1нара пазнаё- 
ммюя з аргашзацыяй работы па 
развщц1 маладзёжнага турыз
му на прыкладзе БДУ, БДУФК, 
стал1 удзельшкам1 адукацыйна- 
экскурайнай праграмы “M iH C K  

спартыуны” з наведваннем му
зея ал1мтйскай славы Нацы- 
янальнага ал1мп1йскага кам1тэта 
Рэспубл1ю Беларусь. Была прэ- 
зентавана работа клубау экскур
саводау у названых УВА. Так, на 
гютарычным факультэце БДУ з 
2009 года юнуе студэнцкае наву- 
ковае аб’яднанне “Клуб экскур
саводау БДУ INVIА”. За 10 гадоу 
клубам падрыхтавана i атэста- 
вана больш за 50 экскурсаводау 
i гщау-перакладчыкау, створана 
больш за Юаутарсюхмаршрутау, 
праведзена больш за 100 майс- 
тар-класау i трэншгау айчынных 
i замежных экспертау сферы ту
рызму, асвоена больш за 50 мар- 
шрутау па Беларус1.

У БДУФК на базе кафедры 
сацыяльна-гумажтарных дыс- 
цыпл1н у турызме i гасцжнасц1 
Ыстытута менеджменту спорту i 
турызму з 2014 года функцыянуе 
клуб экскурсаводау. Micifl клу

ба — аргажзацыя падрыхтоую да 
праходжання атэстацьм экскур
саводау, засваенне удзельн1кам1 
прафеайнага майстэрства экс- 
курсавода, у тым лку праз м1жна- 
роднае супрацоунщтва i удзел у 
м1жнародных праектах.

Заключным мерапрыемст- 
вам семЫара стала панара- 
ма педагапчнага вопыту. На 
абмеркаванне был1 вынесе
ны наступныя тэмы: “Выхаван- 
не грамадзянскай Ыщыятывы 
i сацыяльнай адказнасц1 праз 
даследаванне развщця Ык- 
люз1унага турызму у Беларус1” 
(БДУ), “Праект “Мабтьны  дада- 
так “Легенды пра Мжск: штэр- 
прэтацыя у сучасным кантэкс- 
це” (БДПУ !мя Макс1ма Танка), 
“В1ртуальнае падарожжа “Пры- 
родныя багацщ малой радз1мы” 
(Брэсцк1 дзяржауны yHiBepci- 
тэт 1мя А.С.ПушкЫа), “Роля ша- 
вацыйна-метадычнага цэнтра у 
духоуна-маральным выхаванн1 
студэнцтва" (Мазырсю дзяржау
ны педагапчны утвера тэт  !мя 
Ш .Ш амякжа), “Выхаваучы па- 
тэнцыял экскурсп у рабоце з за- 
межнай студэнцкай моладдзю” 
(Акадэм1я к1равання пры Прэзи 
дэнце Рэспублш  Беларусь) i
iH lil.

Выступоуцы канстатавал1, 
што, нягледзячы на станоучыя 
моманты у развщщ турысцка- 
краязнаучай i экскурсмнай дзей- 
насц1, неабходна актыв1заваць 
работу па далейшай распрацоу- 
цы i рэал1зацы1 запатрабава- 
ных сярод моладз1 экскурайных 
адукацыйных праграм, забяс- 
печыць абнауленне матэрыяль- 
на-тэхн1чнай i рэсурснай базы 
УВА, аргаызаваць пастаяннае 
павышэнне квал1ф1кацьп супра- 
цоужкау ушвератэтау па асноу- 
ных напрамках маладзёжнага 
турызму, падтрымл1ваць дзей- 
насць студэнцк1х фарм1раван- 
няу i аб ’яднанняу па Ытарэсах 
турысцка-краязнаучай i спар- 
тыунай наюраванасц!, пашыраць 
супрацоунщтва, у тым лку  м1ж- 
народнае, з yciM i зацкауленым1 
аргаызацыям1 i асобамк

Лщз1я ЖУР, 
намесшк дырэктара 

Рэспублшанскага цэнтра 
экалогп i краязнауства.


