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Практичні завдання краєзнавчого характеру в  навчанні 

географії України у 8 класі  

Вступ. Географія як навчальний предмет у школі – дуже важлива, адже 

формує в учнів комплексне уявлення про Землю, а також про процеси, які 

відбуваються навколо. Вона має дуже хороший потенціал у навчанні, бо формує 

у дітей не тільки теоретичні знання про наш світ, а й навички розуміння 

природних та економічних явищ, соціально-економічних процесів, а також 

прищеплює їм любов до свого рідного краю. Для вчителя дуже важливо 

знаходити нові можливості реалізації навчання, адже наш світ кожного дня 

змінюється, тому освоєння нових методів розробки завдань, розширення 

традиційних методів перевірки знань учнів є невід’ємною частиною роботи 

педагога. Також саме у навчанні географії дуже важливою складовою є 

практичні навички учнів. Адже саме через практичну складову уроку діти 

зможуть отримати навички розуміння, роз’яснення та оцінки різних соціально-

економічних та природних явищ і процесів [1]. Краще зрозуміти матеріал на 

практиці учні можуть за допомогою завдань, які вони зможуть пов’язати із 

явищами і процесами, які відбуваються навколо них, а не десь далеко в інших 

місцях. Тому одним із найголовніших аспектів практичних завдань є їхнє 

краєзнавче спрямування. Цим і обґрунтовується актуальність обраної 

теми  кваліфікаційного дослідження.  

Метою кваліфікаційного дослідження була розробка практичних завдань 

для виконання на уроках та домашніх завдань із активним застосуванням 

краєзнавчого принципу. 

Для досягнення означеної мети необхідно було розв’язати такі завдання: 

1) проаналізувати наявний досвід вчителів географії щодо використання 

практичних завдань на уроках географії у 8 класі; 2) визначити особливості 

впровадження та проведення практичних занять на уроках географії; 3) 

визначити можливості впровадження практичних завдань краєзнавчого 

характеру в окремих темах навчальної програми; 4) розробити домашні 

практичні завдання з географії для учнів 8 класу; 5) розробити практичні 

завдання з географії для учнів 8 класу з використанням краєзнавчого принципу. 

Об’єктом дослідження стали практичні завдання на уроках географії у 8 

класі,  предметом – особливості організації уроків та практична складова 

завдань на уроках географії у 8 класі.  

Теоретико-методичною основою кваліфікаційного дослідження стали 

наукові  роботи Т. Г. Назаренко (2016), Т. С. Мартинюк (2010, 2021), 

О. О. Жемерова та Л. О. Білобородової (2011), А. В. Озарчука (2018),  



В. С. Грицку та  В. К. Іримеску (2015), В. О. Литвина (2021), С. Г Коберніка 

(2000) та інших. Разом з тим, сьогодні є чимало вчителів різних закладів 

загальної середньої освіти, котрі на своїх сайтах в Internet діляться власним 

досвідом розробки практичних завдань. Це, зокрема, О. Мозіль, О. Чуйко, 

Р. Пугач, В. Коцюбинська та інші. 

Сучасність змінюється, навчальних програм стає все більше і вже для 

проведення цікавого та продуктивного уроку стає замало лише викладення 

нового матеріалу та його перевірки за допомогою контрольних робіт чи 

письмових тестів. Учні все більше цікавляться новітніми технологіями, тому 

сучасний вчитель має заохочувати і зацікавлювати учнів до виконання завдань. 

Навчальні програми дозволяють створити інтерактивні завдання, які набагато 

більше зацікавлять дітей, оскільки там буде присутній привабливий інтерфейс, 

яскраві зображення та формат гри. Завдання створені прогресивними вчителями, 

які хочуть організувати цікаве заняття для своїх учнів та мають змогу і бажання 

використовувати різноманітні програми для зацікавлення новим матеріалом. 

Вчителі створюють практичні завдання за допомогою таких додатків та онлайн-

сервісів, оскільки бачать віддачу від учнів. Дітям веселіше і, що головне, 

цікавіше знаходити природні об’єкти на інтерактивній карті, розв’язувати 

географічні задачі чи тести та показувати отримані раніше знання у географічних 

іграх. У процесі кваліфікаційного дослідження були використані такі методи 

навчання: наочні та практичні, метод практичних робіт, графічні, стимулювання 

навчальної діяльності, пізнавальних ігор та опори на досвід учнів. Практичні 

завдання розроблено  з використанням різних навчальних застосунків (Kahoot!, 

LearningApps.org) та спеціальних сервісів для створення завдань (QGIS).  

Результати дослідження та їх апробація. Аналіз наявного досвіду, а 

також  чинних нормативних документів (Географія 6-9 класи: Навчальна 

програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017 р.; Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. за №1392; положення «Концепції Нової 

української школи» (2016 р.)) дозволив визначити декілька тем зі шкільної 

програми, у  рамках яких, на нашу думку, було найбільш доцільно розробити 

практичні завдання  з використанням краєзнавчого підходу: «Води суходолу та 

водні ресурси», «Рослинність», «Ландшафти України». Всі завдання до кожної з 

тем були розділені на два блоки: практичні завдання для уроку та домашні 

завдання. Для домашньої роботи було розроблено по 2 домашніх завдання на 

вибір. Ці завдання потребують пошуку додаткової інформації, опрацювання 

джерел і демонстрації творчості та креативності учнів. Тому вони розраховані на 

домашню роботу учнів із урахуванням їх індивідуальних потреб у часі, щоб учні 

могли вільно розподіляти власний час на виконання завдань, не обмежуючись 

часовими рамками шкільного уроку. Практичних завдань для виконання на 

уроках розроблено більше – 14 завдань із використанням онлайн-сервісу 

«LearningАpps.org» та 3 вікторини, розроблені за допомогою онлайн-платформи 

«Kahoot!». Ці завдання вчитель може розподіляти у різних змістових частинах 

уроку, відповідно до викладу основного навчального матеріалу. Учні можуть 

виконувати розроблені завдання за допомогою власних мобільних телефонів, 

планшетів чи ноутбуків. Для розробки завдань із тлом у вигляді карти було 



застосовано окремо створені карти, розроблені за допомогою вільної крос-

платформеної геоінформаційної системи – QGIS. Для створення карти були 

використані дані з відкритих джерел геоданих [2, 3, 4]. Зокрема, були розроблені 

3 карти: дві фізичні карти Київської області та одна –   Фастівського району. 

Завдяки цій програмі можна розробити макет карти, спеціально коригований для 

окремого завдання, у якому не буде міститись надто багато інформації, що може 

відволікати від основної роботи. Ознайомитися з розробленими до вказаних тем 

завданнями можна за  посиланнями: Води суходолу та водні ресурси (1); Води 

суходолу та водні ресурси (2); Рослинність України (1); Рослинність України (2); 

Ландшафти України (1); Ландшафти України (2).  

Після розробки практичних завдань важливо також випробувати їх на 

справжніх уроках, а не тільки теоретично, оскільки учителю при розгляді цих 

завдань може бути все зрозуміло і просто, проте на практиці з учнями все може 

кардинально відрізнятись. Випробування вправ допоможе знайти в них недоліки, 

дозволить покращити зміст чи удосконалити подання завдання. Апробацію 

розроблених нами практичних завдань було проведено вчителем  географії 

Боярського академічного ліцею «Гармонія» Н. А. Кучеренко під час  уроків 

географії у 8 класі у період з 19.01.2022 до 26.01.2022 року (відгук додається).  

Висновки. Загалом у рамках кваліфікаційного дослідження було 

розроблено 14 завдань із використанням онлайн сервісу «LearningАpps.org» та 3 

вікторини за допомогою онлайн платформи «Kahoot!», а також 6 домашніх 

завдань. Всі завдання створювались з активним використанням краєзнавчої 

інформації. Застосування розроблених практичних завдань показало, що більше 

використання практики на уроках географії у поєднанні з використанням 

краєзнавчого принципу допомагають учням краще засвоювати навчальний 

матеріал, поєднувати отриману інформацію із власним життям та навколишнім 

середовищем, а також урізноманітнити уроки. За допомогою сучасних програм 

«LearningАpps.org» та «Kahoot!» здобувачам освіти легше сприйняти та 

відтворити вивчений матеріал, адже практичні завдання мають форму гри та 

змагання. Спеціально розроблені карти у завданнях допомагають візуально 

запам’ятати краєзнавчу інформацію і в той же час не відволікають великою 

кількістю показників. Тож розроблені практичні завдання із використанням 

краєзнавчого принципу є ефективним засобом покращення успішності на уроках 

географії для учнів 8 класу, а також хорошим помічником для сучасного вчителя, 

який прагне допомогти дітям краще пізнати свій рідний край. 
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НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Вступ. В сучасному світі мало що може зацікавити дітей у пізнанні 

навколишнього світу. Вони звикли проводити багато часу в своїх гаджетах. А 

саме школа створена для того, щоб розвивати в дітях уміння, навички та 

світогляд. На щастя, у нас є такий захід як екскурсія. Завдяки ним ми можемо 

показати учням світ навколо такий, який він є; просто прогулянка біля школи чи 

поїздка до лісу, щоб показати красу цього світу, а головне – своєї рідної землі, та 

спонукати їх любити Батьківщину. 

Метою бакалаврської роботи є розробка навчальної екскурсії, що поєднує 

пізнання рідного краю та мотивує до збереження природи.  

Для виконання поставленої мети необхідно виконати поставлені завдання: 

⮚ ознайомитись з поняттям «екскурсія» та її видами; 

⮚ визначити особливості організації навчальних екскурсій; 

⮚ проаналізувати природні умови та ресурси території на якій 

буде організовано екскурсію; 

⮚ розробити екскурсію.  

Об’єктом дослідження є навчальні екскурсії та їх значення, а предметом 

– розробка екскурсії для демонстрування особливостей рідного краю та 

формування екологічної культури. 

Матеріали та методи досліджень. Під час виконання поставлених завдань 

дослідження було опрацьовано близько 20 інтернет-джерел, також 

проаналізовано друковані праці радичівського краєзнавця В. Коструба “Радичів. 

Історія” 2015 року[1] та “Історія Радичева і сучасний світ” 2020 року [2]. Для 

виконання дослідження були використані методи аналізу, опису. При створенні 

маршруту було використано додаток AllTrails.  

Екскурсії завжди мали важливу роль в пізнанні світу та територій. На 

початку формування екскурсійного методу, його розглядали як прогулянку, яка 

спрямована на досягнення окремих цілей. З початком історії екскурсії не 

використовувалися як різновид пізнання світу у школах, а лише з часом почали 

залучатися до навчального процесу. Що ж таке «екскурсія». Можна сказати, що 

кожна галузь «трактує» по своєму це слово. В результаті аналізу поданих 

варіантів у різноманітних літературних джерелах ми схиляємося до наступного 

трактування поняття екскурсія. Екскурсія – це захід, який включає в себе 

прогулянку, поїздку або відвідування визначних місць з пізнавальною, 

освітньою, розважальною чи науковою метою. Навчальна екскурсія – це одна з 



форм роботи, спрямована на вивчення школярами певних явищ, процесів через 

безпосереднє спостереження у відкритому просторі.  

Основними функціями екскурсії є:  

1) інформативна (подання інформації у визначеній галузі: 

географії, історії, археології тощо); 

2) виховна (спрямована на формування світогляду, інтересів та 

способу життя) 

3) наукова (спрямована на освіту та отримання достовірної та 

правдивої інформації у сфері пізнання) [2]. 

Основними методичними етапами організації екскурсії є:  

✔ Визначення теми, мети та завдань екскурсії; 

✔ вибір місця для екскурсії; 

✔ розробка маршруту; 

✔ ознайомитися з місцем (місцями) екскурсії; 

✔ скласти текст екскурсії [3]. 

В навчальному процесі екскурсії мають велике пізнавальне та виховне 

значення. Під час них учні розширюють та поглиблюють свої знання. На 

екскурсії діти перевіряють на практиці свої раніше отримані теоретичні знання 

та перетворюють їх на нові уміння та навички.  

В процесі виконання кваліфікаційної роботи було розроблено авторську 

навчальну автобусну екскурсію Понорницькою ОТГ Чернігівської області 

“Стежками Мезинського парку”. Під час екскурсії передбачено ознайомлення із 

об’єктами природної спадщини місцевого значення та археологічними 

знахідками на цій території.  

Територія ОТГ знаходиться на правому березі Десни, на Європейській 

рівнині в межах Поліської низовини. Середні висоти громади становить 143-

168м над рівнем моря. Клімат тут помірно-континентальний. Середньорічні 

опади коливаються в межах від 500 до 700мм. Середньорічні температури у січні 

-7°С, а у липні +20°С.  

На цій території багато покладів крейди, піску та глини.  

Так як територія знаходиться в межах Мезинського природного парку 

значна частина вкрита лісами, в яких велике різноманіття флори та фауни. З 

найпоширеніших лісів: дубові-соснові, дубові ,подекуди є вже штучно засаджені 

березові гаї. В лісах багато папороті та зустрічаються конвалії, які занесені до 

Червоної книги України. З тваринного світу на території ОТГ зустрічаються: 

козулі, кабани, білки, лисиці, вовки, бобри, борсуки. З класу плазунів 

представлені гадюки, вужі, ящірки та жаби. [5] 

Представлена екскурсія розроблена як позакласний захід для учнів 5-6 

класів. Ця екскурсія буде здійснюватися шкільним автобусом. Протяжність 

маршруту: 35,6км. Для екскурсії обрано чотири населені пункти: с. Мезин, с. 

Деснянське, с.Радичів та село Рихли. Ознайомитись можна на рис.1. 



 
Рис.1 Маршрут екскурсії Понорницькою ОТГ 

 Всього є сім об’єктів показу. Першим об’єктом показу є стоянка часів 

палеоліту в Мезині. Це поселення знайдено у 1908 році. Тут було розкопано 

кістки мамонтів. За історичними даними, в цьому поселені жило 50 мешканців. 

Археологами розкопано близько семи круглих жител. В цих житлах знайдені 

унікальні статуетки-ідоли, жіночі статуетки, фігурки тварин, виготовлених з 

бивнів мамонтів. Так як ця стоянка знаходиться на території археологічного 

науково-дослідного музею ім.. В. Є. Куриленка, далі переходимо до нього.Музей 

був названий на честь місцевого краєзнавця та археолога В.Є.Куриленка. Саме у 

цьому музеї збереглися пам’ятки тієї стоянки. Наразі у музеї зберігаються понад 

50 тисяч експонатів. Тут представлені відділи: геології, палеоліту неоліту і 

бронзи, раннього залізного віку і Середньовіччя, XVIII ст., XIX ст. з секторами 

етнографії, космонавтики, Другої світової війни, сучасності та природи.  

Другий об’єкт показу: урочище Хоромки. Цю місцевість ще називають 

Мезинською Швейцарією. На цій території знаходиться 600-ти річний дуб, його 

назва дуб Мазепи. Його так називають через те, що історики вияснили, що тут 

розгортались події Північної війни та переговори Карла XII з Іваном Мазепою 

відбувалось саме тут. Від урочища починається одна з екостежок Мезинського 

НПП, яка веде до Деснянського.  

Третій об’єкт: візит-центр Мезинського НПП. Цей центр є філіалом 

археологічного музею. Всі збережені знахідки тут представлені у 4 залах: 

археологія краю, етнографія Подесення, історія розвитку села,природний відділ. 

Тут містяться матеріали природоохоронної діяльності, гербарії, фотознімки, 

зооколекції та геологічні зразки. У візит-центрі проводиться багато конференцій, 

презентацій та семінарів на різні теми. 

Четвертий об’єкт показу: Пузирева гора. У XIX столітті тут жив багатий 

гончар Мусій Пузир. Його гончарні вироби славилися як в Україні та і за її 

межами. На схилі гори ростуть реліктові папороті та суниця. З її вершини можна 

побачити заболочений лівий берег Десни та соснові ліси Сумщини.  

П’ятий об’єкт: Рекреаційний пункт «Хотинь». Це місце отримало свою 

назву через те, що є оглядовим майданчиком на заплавне озеро Хотинь на 

іншому березі Десни. На озері можна побачити багато птахів: гусей, чаплю сіру, 

шуліку чорного. На території цього пункту є штучно насаджені берези та клени.  



Шостий об’єкт показу: Ялинова алея у селі Рихли. Ця ялинова алея є 

ботанічною пам’ятною природи місцевого значення. Статус пам’ятки надано 

задля збереження дворядної алеї ялини європейської. Ця алея знаходиться на 

території заказника «Рихлівська дача». 

Сьомий об’єкт показу: Дуплистий дуб та Цар-дуб. Цар-дуб є найстарішим 

деревом у Мезинському НПП, йому вже понад 800 років, а Дуплистому – понад. 

Ці дерева теж є пам’ятками природи та охороняються. Цар-дуб сягає шести 

метрів в діаметрі. [6] 

У ході екскурсії діти дізнаються більше про історію та природу рідного 

краю. Екскурсію варто використовувати для краєзнавчих гуртків. В наш час 

кожна дитина повинна знати свою історію та вчитися любити свою природу та 

милуватися нею змалечку. Працівники Національного парку, на території якого 

було розроблено екскурсію, проводять заходи для заохочування учнів охороняти 

природу рідного краю. А кожен вчитель повинен теж проводити заходи, в тому 

числі і екскурсії, для того щоб, школярі пам’ятали та знали історичні дані про 

Батьківщину. Кожен викладач повинен докладати всіх можливостей до цього 

пізнання дітьми. Тому ця екскурсія зосереджена на збереженні історії та природи 

рідного краю. У захід включені найбільш важливі та унікальні об’єкти природної 

та культурної спадщини громади, які потребують охорони.  

Під час таких екскурсій доречно дати завдання для учнів. Варто створити 

гербарій. Для цього кожному учневі треба мати папочку з файлами та листками 

всередині. Також потрібно записувати назву кожної рослини.  

По закінченню екскурсії провести вікторину, що дозволить закріпити нову 

інформацію отриману під час екскурсії. Рекомендуємо вікторину провести у 

формі опитування або ж в ігровій формі “Поле чудес”. 

Географічне “Поле чудес” 

1. Назвіть прізвище місцевого краєзнавця на честь якого був названий 

музей? 

К у р и л е н к о 

2. Яка інша назва урочища Хоромки?  

М е з и н с ь к а 

Ш в е й ц а р і я 

3. На честь якого гетьмана було названо дуб в межах урочища? 

М А З Е П А 

4. Яким ремеслом славився Пузир? 

Г о н ч а р с т в о 

5. Алея якого дерева є ботанічною пам’яткою місцевого значення на 

території села Рихли? 

Я л и н а 

6. Яка назва у найстарішого дерева на території Мезинського парку? 

Ц а р - д у б 

Після екскурсії підбиваються підсумки отриманої інформації та 

надається домашнє завдання: створення стін-газети на тему: “Рослинність 

Мезинського парку”. Для стін-газети можна використати фотознімки та 



зібрані зразки гербарію. Представлення буде на наступному уроці за 

розкладом.  

Висновки. В процесі дослідження було проаналізовано основні підходи 

до визначення поняття “екскурсія”, функції та методичні етапи навчальної 

екскурсії. Також опрацьовані матеріали про природні умови Понорницької 

ОТГ та самого Мезинського Національного природного парку. Наступним 

етапом стала розробка авторської екскурсії “Стежками Мезинського парку”. 

Для заходу обрано 7 об’єктів показу. Для засвоєння екскурсійного матеріалу 

розроблено міні-гру “Поле чудес” та запропоновано домашнє завдання: 

створення стін-газети “Рослинність Мезинського парку”.  
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ ТА СВІТУ» В КУРСІ ГЕОГРАФІЇ 8 КЛАСУ 

ВСТУП. У Державному стандарті базової і повної середньої освіти 2011 р. 

(ДС- 2011) [1], за яким сьогодні навчаються восьмикласники, компетентнісний, 

особисто-орієнтований, діяльнісний підходи до навчання узгоджуються з 

вимогами Державного стандарту базової середньої освіти 2020 р. (ДС-2020), де 

зазначено, що поряд із функціональною підготовкою за роки середньої освіти 

учні мають набути достатньо здібностей та досвіду культури спілкування та 

співпраці в різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань[2]. 

Однак, реалізація даної тези вивченням розділу «Населення України та світу» в 

шкільному курсі географії 8 класу залишається суперечливим питанням для 

педагогів і складним для учнів, хоча у шкільній практиці є уже певні 

напрацювання вчителів – прийомів, методів, технологій, що, на їхню думку, 

полегшує вивчення складної теми, і стали матеріалом для аналізу. На сьогодні 

нам не відомі дослідження щодо особливостей сприйняття цієї теми 

восьмикласниками, як і доведених прикладів найефективніших шляхів 

вирішення даної проблеми. Підтвердженням розбіжності думок щодо місця 

розділу саме у 8 класі є й той факт, що в модельних програмах, затверджених і 

опублікованих МОН у 2022 р. [3,4], зазначений розділ вивчатиметься в різних 

курсах – за програмою [4] у 8 класі, а за програмою [3] у 9 класі. Позаяк, 

виконуючи чинну програму [5] ще мінімум три роки, шукаємо шляхи її 

ефективної реалізації з використанням технологій інтерактивного навчання.  

Метою дослідження є підвищення ефективності едукаційного процесу за 

використання технологій інтерактивного навчання учнів географії у 8 класі. Для 

досягнення поставленої мети сформульовані завдання дослідження: 

1.З’ясувати сутність понять, окреслених темою дослідження. 

2.Дослідити теоретичні та практичні здобутки інтерактивного навчання 

географії. 

3.Запропонувати модель навчання географії із застосуванням технологій 

інтерактивного навчання  на прикладі теми «Населення України та світу».  

4.Експериментально перевірити результативність застосування технологій 

інтерактивного навчання темі «Населення України та світу». 

Об’єкт дослідження: процес навчання географії учнів  8 класу.  

Предмет дослідження:  застосування технологій інтерактивного  навчання 

курсу географії  8 класу.  



Гіпотеза дослідження: ефективність вивчення теми «Населення України та 

світу» підвищиться за умови застосування технологій інтерактивного навчання з 

урахуванням психолого-педагогічних особливостей восьмикласників.  

Методи дослідження: теоретичні: аналіз документів, узагальнення 

науково-теоретичної, психолого-педагогічної, методичної літератури – для 

з’ясування сутності базових понять інтерактивного навчання; аналіз, синтез – для 

визначення тенденцій у вирішенні проблем інтерактивного навчання; 

обґрунтування моделі технологій інтерактивного навчання географії; 

 емпіричні: опитування, анкетування – для збору даних; педагогічний 

експеримент – для перевірки ефективності технологій інтерактивного  навчання. 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ. У курсі географії 8 класу за 

програмою [5] розділ «Населення України та світу» є феноменом як за 

пропозицією для восьмикласників того, що вивчалось раніше учнями дев’ятого 

(географія населення України) та десятого (географія населення світу) класів, так 

і за суспільним змістом, що розглядається після вивчення природи однієї країни. 

Не включення теми, що передбачає методи пізнання суспільних явищ у тому 

числі глобальних масштабів, у курсі географії 8 класу, згідно з модельною 

програмою [3], ймовірно, продиктовано не тільки логікою змісту, а й шкільною 

практикою. Узагальнення думок педагогів-експертів з педагогічної літератури, 

результатів опитування вчителів та школярів, порівняльного аналізу навчальної 

успішності учнів, дали підстави для висновку, що тема «Населення України та 

світу» згідно з програмою [5] потребує спрощення, перегляду місця в структурі 

курсів, що й спостерігаємо частково  у модельних програмах, але ще кілька років 

потребуватимуть  добору адекватної віку і змісту  методики  навчання через те, 

що за новими програмами навчатимуться восьмикласники у 2025 р. Вивчення 

зазначеного  розділу потребує системної роботи з додатковою інформацією, 

оскільки вона досить динамічна. Учні мають володіти навичками аналізу 

документів, періодики статистики, графічно-знакових моделей, що певним 

чином формуються при вивченні природних  явищ і процесів, але, ще 

недостатньо для освоєння суспільно-географічного матеріалу,  є й такі, що  

потребують спеціальних вправ і часу, наприклад, для вироблення уміння 

тлумачити показники статево-вікової піраміди. Окрім цього, суспільно-

географічні явища часто потребують умовиводів, формулювання висновків, що 

базуються на знаннях інших шкільних дисциплін чи курсів географії 

(економічної), досвіді, якого восьмикласникам ще бракує. Лише частина 

школярів цього віку, за даними психологів, наближаючись до пубертатного 

періоду, зазнають як органічної, так і культурної трансформації з відкриттям себе 

як особистості, тобто перебувають на етапі початкової соціалізації з 

формуванням світогляду, моральної свідомості, громадянської зрілості. У інших  

учнів ще такої трансформації не спостерігається. Тому в окремих випадках  

вимоги чинної програми, на нашу думку, не є природо відповідними і  

потребують  способів, стимулювання суспільної та  пізнавальної активності. 

Такими вважаємо технології інтерактивного навчання. Їх провідниками в 

українській школі є Пометун О.І., Пироженко Л.В., Сисоєва С.О. та інші. 

Інтерактивне навчання, як категорія, має ряд похідних: інтерактивна модель 

навчання, інтерактивний метод, технології інтерактивного навчання, 



інтерактивний освітній простір.  Виявлення у   численних публікаціях 

різночитань визначень  згаданих понять чи як  синонімів   технологіям  

інтерактивного  навчання, потребувало уточнень, з’ясування ієрархічного  

підпорядкування та  взаємозв’язків.  

 На нашу думку визначальною ознакою інтерактивного навчання є 

взаємо навчання тих, хто навчається самостійно, ініційоване чи під керівництвом 

того, хто навчає. Інтерактивна  модель навчання у школі є також активною, 

постійною співпрацею учасників навчального процесу з умовою, що це  

організація вчителем взаємодії між учнями, за якої відбувається їх успішне 

взаємо навчання в комфортних умовах з відчуттям інтелектуальної 

спроможності кожного. Інтерактивний метод вказує на спосіб здійснення 

процесу пізнання в межах інтерактивної моделі навчання учнів. Технології 

інтерактивного навчання (ТІН) базуються на наукових принципах, методах, 

засобах навчання, із само- і взаємо- оцінюванням та  урахуванням чинників, що 

впливають на позитивний педагогічний ефект у конкретних педагогічних 

умовах. Технологічним, вважається навчання за умов чітко поставлених цілей і 

завдань з проектованими способами й алгоритмами керованих навчальних дій із 

гарантовано якісним результатом. До технологічного процесу  на окремих його 

етапах можуть залучатися й не інтерактивні методи, моделі,  оцінювання. 

Наприклад у процесі підготовки до ТІН учень може самостійно проводити 

дослідження, на завершальному етапі – здійснювати самооцінювання.     

 У визначенні  поняття  «інтерактивне навчальне середовище»,  як 

фрагмента структурованого соціального простору місць і потоків (за 

Кастельсом), наголошується на  інтерактивній специфіці мови та комплексу 

носіїв інформації, її презентації як  «своєрідного розчинника», здатного 

викликати інтерактивну реакцію суб’єктів навчання. ТІН у шкільній 

географічній освіті, у тому числі й дистанційно досліджували Грушко В.В., 

Ісаєва Г.М., Коберник С.Г., Корнєєв В.П., Маслова Н.М., Назаренко Т.Г. тощо. У 

розробках уроків вчителів як от у Куделі Л.А., Маханько І.В. в основному 

елементи ТІН, у тому числі у згаданому розділі, переважно  інтерактивні методи.  

За результатами опитування, учителі на підготовку  таких уроків мають 

витрачати  багато часу, далеко не всі мають відповідні знання та навички, через 

що,  побоювання не впоратись, оскільки мають негативний досвід застосування 

інтерактивного навчання, через значну кількість учнів  у класах, обмеженість 

часу на вивчення тієї чи тієї теми. ТІН потребує ретельної підготовки усіх її 

етапів,   навіть  деталей об´єднання учнів у групи, що  можуть істотно вплинути 

на хід, а можливо, і результат застосування технологій 

   Для педагогічного експерименту щодо ефективності ТІН  акцент  був на 

вивченні явища «міграції населення» ( складник теми  1. Демографічні процеси 

та статевовіковий склад населення світу та України IV розділу «Населення 

України та світу» у 8 класі). Враховуючи  психолого-педагогічні особливості 

восьмикласників означені вище,  у  суспільному  блоці, що  вивчається  після 

блоку тем про  природу України, значна кількості проблемних суперечливих, 

дискусійних, світоглядних питань, що доречно розглядати з використанням ТІН.   

На першому занятті, при розгляді динаміки чисельності населення світу учням  

на етапі закріплення  пропонується ТІН «Незакінчене речення» (колективно-



групова). На листі чи екрані компютера  5-6 фраз, що ілюструють проблеми 

зростання чи депопуляції населення. Учні доповнюють фрази власними  

думками. Умовою є готовність ними обмінюватися,  обговорювати варіант 

закінчення будь-кого з групи, або ж на прохання, обґрунтувати свій варіант та 

бути готовим оцінити роботу того, хто представляє свій варіант, обгрунтовуючи 

свою оцінку.    

По завершенню розгляду першої теми розділу учні отримують завдання 

представити  генеалогічне дерево родоводу та, зокрема, дізнатись  за допомогою 

надісланої на електронну пошту анкети (що  матиме   продовження на  наступних 

завданнях), скільки членів сім’ї налічувалось у попередніх поколіннях, чи 

доводилось їм змінювати місце проживання,  вік  тих хто є у сім’ї та тривалість 

життя тих, кого уже немає. Виконане завдання є підготовкою до застосування 

ТІН як  ілюстрації суспільних явищ  із  реального життя, а також можливість, 

спілкуватись з рідними й дізнаватись більше з історії своєї родини.  У темі 2  

«Природний рух населення» дані заповненої з родиною  анкети  слугували для 

ТІН «Пошук інформації» (кооперативного)   як змінюється з покоління в 

покоління кількісний склад сім’ї, тривалість життя, для узагальнення і  

застосування у ТІН  «Мікрофон» (колективно-групового), де у  спільному 

обговоренні груп через представлення  узагальнень лідерами, (якщо у класі учнів 

багато, вислухати думки всіх складно),  виявити  тенденції та причини 

природного руху з  покоління в покоління та дати визначення поняттям  

«міграція» і «механічний рух» населення. Перед  початком  обговорення лідери 

отримують від учителя інструкцію щодо організації роботи, та роздатковий 

матеріал – завдання    на листах для кожного учасника та зразок критеріїв 

оцінювання роботи в групі, в який перед початком обговорення можуть 

вноситися  обґрунтовані корективи для само і взаємооцінювання роботи в групі.  

Вчитель враховуватиме їх  у власних  оцінках у  кінці заняття. Для наступного 

заняття учні з’ясують з ріднею як змінювали місце проживання представники 

попередніх поколінь (звідки куди, причини, наслідки).  На третьому уроці 

розділу, використовуються дані домашнього завдання для з’ясування за 

допомогою схеми підручника до яких груп класифікації міграцій відносяться 

переміщення членів власної родини. Обговоривши види міграцій учні 

об’єднуються у дві групи «прихильників» та «супротивників»  міграцій, 

використовуючи ТІН «Карусель» (кооперативне навчання), навчаються 

переконувати опонента, відточуючи  свою позицію від спілкування з кожним 

новим опонентом. Явище трудових закордонних міграцій українців міграційна 

політика ілюструються ТІН «Програвання сценки» (ситуативне моделювання), 

та «Громадські слухання».  ТІН «PRES»(опрацювання дискусійних питань) може 

бути ілюстрацією до питання «Українська діаспора», або попередньо названих. 

У  контрольному класі навчання мало відбуватись традиційно, а  в  

експериментальному – із застосуванням технології інтерактивного навчання. Під 

час організації експерименту констатуючий зріз показав, що серед 8 класів А, Б 

та В близькі за рівнем підготовки А та В, а клас Б значно переважав рівень 

підготовки інших класів (визначено за даними журналів успішності з географії 

та  підтверджено учителькою, що навчала  географії у цих класах).  Тому обрано 

було для визначення ефективності ТІН класи А та В, із них контрольним був А, 



а експериментальним В.  Традиційне навчання без застосування ТІН за даними 

успішності її  майже не змінило, а у  експериментальному класі, де 

застосовувались ТІН, що описані вище,  змінило істотно, підвищило 

зацікавленість дисципліною (дані опитування та відгуки батьків), вплинуло на 

покращення емоційного стану учнів.    

ВИСНОВКИ. 

1.Аналіз понятійно-термінологічної бази інтерактивного навчання  показав її 

певну невпорядкованість, і неузгодженість, що  очевидно пояснюється 

становленням даного дидактичного напряму.  

2. Наукових пошуків і узагальнень  у напрямі інтерактивних технологій, згідно 

публікацій значно більше,  ніж методичних розробок вчителів,  застосування 

елементів ТІН поширене у шкільній практиці, однак епізодичне, очевидно через 

методичну не розробленість.    

3.У ТІН обов’язковою має бути активна взаємодія учнів з ознаками  взаємо 

навчання. Прослідковуються етапи ТІН, важливий кожний елемент технології з  

чітким  виконання алгоритму інтерактивних персонально названих методів, 

перевірених дослідженнями і практикою.      

4.Застосовані у експериментальному дослідженні ТІН  у процесі вивчення курсу 

«Населення України та світу» на уроках географії 8 класу викликають 

зацікавлення в учнів до отримання інформації та психологічно відповідають 

потребам учнів, дозволяючи представляти свою думку та відстоювати її.  
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РОЗРОБКА СЕРІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ 8 КЛАСУ В  

МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

Вступ. У різні часи в термін «екскурсія» вкладався різний зміст. Сутність 

екскурсії полягає в тому, що це – одна з форм пізнання оточуючого світу, що 

складається з двох найважливіших елементів: показу заздалегідь підібраних 

зорових об’єктів в природі, в навколишній дійсності або в приміщенні і розповіді 

про них, яка виступає як пояснення зорового ряду. 

Отже, метою кваліфікаційного дослідження є розробка шкільної екскурсії в 

межах Івано-Франківська. 

Для досягнення означеної мети необхідно було розв’язати такі завдання: 

а) визначити теоретичні основи організації та проведення географічних 

екскурсій в школі; б) охарактеризувати природні умови та ресурси міста Івано-

Франківськ, як основу для розробки екскурсії; 3) розробити серію шкільних 

географічних екскурсій по м. Івано-Франківськ. 

Об’єктом дослідження виступає шкільна географічна екскурсія, а 

предметом є природні передумови для розробки та безпосередня розробка серії 

шкільних географічних екскурсій в Івано-Франківську. 

Екскурсія – це наочний процес пізнання навколишнього світу. Велику увагу 

краєзнавчій діяльності надавала відомий педагог С. Ф. Русова, яка вважала, що 

ця робота допомагає краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, 

зрозуміти красу природи, бо людина зберігає любов до своєї малої батьківщини 

з дитинства на все життя. 

З 70-х рр. ХХ ст. в Україні здійснювалась цілеспрямована робота зі 

створення циклів екскурсій для школярів та інших категорій. До цих циклів 

включали екскурсії різного тематичного спрямування – історичні, природничі, 

виробничі та ін. 

Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум екскурсій у 

природу в осінній і весняний період, а також екскурсії на промислове. 

сільськогосподарське виробництво чи транспортне підприємство. 

Під час проведення навчальних екскурсій, як і на класних уроках, можуть 

бути використані інформаційно-рецептивний, репродуктивний і проблемний 

методи навчання. 



Кожна екскурсія має велике виховне значення, воно полягає в поглибленні 

учнями набутих знань, в поширенні загального світогляду та в чисто 

прикладному вимірі. 

Івано-Франківська область розташована в географічному центрі Європи, на 

південному заході України, на стику двох великих природно-географічних 

підрозділів – Східноєвропейської рівнини та Східних Карпат.  

Територія області розташована на стику двох великих природно-

географічних підрозділів Східноєвропейської рівнини та Карпат. Не зважаючи 

на невелику територію, область за характером рельєфу належить до числа 

найбільш мальовничих в Україні. 

У межах Івано-Франківської області — 132 річки, завдовжки понад 10 км 

кожна. Вони належать до басейнів двох річок: Дністра та Пруту. Найбільші 

притоки Дністра в межах області — Свіча, Лімниця, Бистриця; найбільші 

притоки Пруту — Пістинька, Рибниця, Черемош. 

Івано-Франківська область об’єднує гірські, передгірні та рівнинні 

ландшафти. На території області одночасно виростають бореальні і європейські 

неморальні, монтанні, гірсько-диз’юнктивні та степові види.  У складі фауни є 

види мезофільних західних середньоєвропейських лісів: олень благородний, 

козуля європейська, дикий кабан, черепаха болотяна, вугор лісовий, поширені 

представники Середземномор'я: плямиста саламандра, ропуха зелена, а також 

мешканці лісів Східної Європи та Сибірської тайги - глухар, косач 

полонинський. Зустрічаються види альпійської фауни - бурозубка альпійська, 

тритон карпатський. 

Для розробки серії шкільних географічних екскурсій було відібрано 

наступні об’єкти: «Дуб» (точка 1), «Катальпа» (точка 2), «Тюльпанове дерево» 

(точка 3), «Платан» (точка 4), «Біла акація» (точка 5), «Гінкго» (точка 6), «Вільха 

чорна» (точка 7), «Німецьке озеро» (точка 8), «Міське озеро» (точка 9), «річка 

Бистриця-Солотвинська» (точка 10), «річка Черешенків» (точка 11), «Альтанка з 

джерелом» (точка 12).  

Відповідно до типової навчальної програми з географії для 8 класу була 

розроблена шкільна екскурсія «Ознайомлення з об’єктами природи Івано 

Франківська» протяжністю 12,1 км (рис. 1). Час екскурсії – 5 годин 35хвилин.  

Для цього були відібрані наступні об'єкти: дуб, кальпа, тюльпанове дерево, 

платан, біла акація, гінкго, вільха чорна, Німецьке озеро, Міське озеро, річка 

Бистриця-Солотвинська, річка Черешенків, Альтанка з джерелом, Чорні лебеді і 

качка Каролінка.  

Далі були створені картки на кожен із об'єктів. Наступним етапом розробки 

шкільної екскурсії стало складання маршруту та картосхеми екскурсії. 

Заключним етапом є складання технологічної карти з визначенням часу на 

розповідь та перехід між об'єктами, переліку підтем на кожній точці, 

рекомендованих методичних прийомів показу та розповіді. 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%88


 
Рис. 1 Маршрут екскурсії «Ознайомлення з об’єктами природи Івано- 

Франківська» 

 

Під час екскурсії учні ознайомляться з типовими та інтродукованими 

видами рослинного світу, деякими представниками тваринного світу, а також 

водними ресурсами рідного краю.  

Навчальною програмою для 8 класу також передбачено вивчення теми 

«Рослинність», навчальний матеріал якої можна закріпити на екскурсії 

«Рослинність Івано-Франківська» (рис. 2). Для цієї екскурсії відповідно відібрані 

екскурсійні об’єкти «Дуб» (точка 1), «Катальпа» (2), «Тюльпанове дерево» (3), 

«Платан» (4), «Біла акація» (5), «Гінкго» (6), «Вільха чорна» (7). На цій екскурсії 

учні мають навчитися розпізнавати рослини, охарактеризовувати основні типи 

рослинності, спостерігати за змінами рослинності своєї місцевості, аналізувати 

вплив людини на рослинний світ. Під час екскурсії будуть розкриті наступні 

підтеми: дуб і його будова; широколистяні ліси України; катальпа і її різновиди, 

поширення на території Івано-Франківська та області; тюльпанове дерево, 

способи його розмноження, поширення на території Північної Америки; платан, 

його призначення і лікувальні властивості; біла акація, її особливості, родина 

бобових; гінкго - жива викопна рослина; вільха чорна, її особливості та 

лікувальні властивості. 

 



 
Рис. 2 Маршрут екскурсії «Рослинність Івано-Франківська» 

 

Для закріплення теми Води суходолу і водні ресурси, передбаченої 

навчальною програмою з географії для 8 класу, на основі точок 8-12 формуємо 

екскурсію №3 «Води суходолу і водні ресурси Івано-Франківська» (рис. 3). Для 

цієї екскурсії були відібрані наступні об’єкти: Німецьке озеро, Міське озеро, 

річка Бистриця-Солотвинська, озеро Калинова Слобода і Альтанка з джерелом 

(в парку ім.Т.Г.Шевченка). На даних точках будуть розкрити підтеми склад вод 

суходолу, поверхневі води, річки, будова річкової долини, характер течії, 

падіння, похил річки, живлення і режим річок, річковий стік, витрати води, озера, 

їх типи, підземні води, водні ресурси України, шляхи їх раціонального 

використання та охорони, води суходолу своєї місцевості. 

 

 
Рис. 3 Маршрут екскурсії «Води суходолу і водні ресурси Івано-

Франківська» 

Висновки 

Географічна екскурсія – одна з форм організації навчально – виховного 

процесу в школі. Її проведення таке ж обов'язкове, як проведення вчителем 

уроку, оскільки екскурсія, яка проводиться за програмою є одним із видів уроку. 



Це досить цікавий, пізнавальний процес, що дає змогу краще засвоїти шкільну 

програму та більш урізноманітнити навчальні процеси в школі. 

Відповідно до поставлених завдань було розроблено серію шкільних 

географічних екскурсій для учнів 8 класу на теми: «Ознайомлення з об’єктами 

природи Івано-Франківська», «Води суходолу і водні ресурси Івано-

Франківська», «Рослинний світ Івано-Франківська». Процес розробки екскурсій 

включав в себе відбір об’єктів, складання маршруту та тексту маршруту, 

розробку технологічної карти. Розроблення та проведення даних екскурсій 

сприятимуть закріпленню раніше отриманих знань на уроках географії, 

формуванню в учнів уявлень та понять про об'єкти і пам’ятки природи, 

вихованню бережливого ставлення до навколишнього природного середовища. 
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Розробка факультативу з географії України: регіональні аспекти 

гастрономічної спадщини України 

Вступ. Гастрономічна спадщина народу – це унікальний інструмент його 

ідентифікації та історії, адже вона увібрала в себе усі особливості притаманні 

різним епохам історичного розвитку. Українські традиційні страви являють 

собою феномен національної культури, так як до сьогодні зберігаються в 

повсякденному житті більшості українців. Досліджуючи гастрономічну 

спадщину України, варто розуміти, що вона є не лише частиною культурної 

спадщини, а й ресурсом для розвитку економіки регіонів, тому актуальність її 

дослідження є важливою не тільки з точки зору збереження традицій.  Окрім 

того, вивчення гастрономічної спадщини у середній школі має відігравати 

виховну функцію, плекаючи любов школярів до рідної культури, традицій та 

звичаїв. Метою даної роботи є розробка факультативного заняття для 

поглиблення предметних знань в учнів 8 класів, які почали вивчати географію 

України. Отже, об’єктом нашого дослідження є - факультативний урок, а 

предметом є особливості розробки та його організації за темою регіональних 

гастрономічних особливостей території України для поглибленого вивчення 

тематичного матеріалу з предмету Географія України у 8 класі в ЗЗСО. Для 

досягнення мети нами було виконано ряд завдань, зокрема, визначення сутності 

та цілей факультативів, з’ясування феноменів гастрономічної спадщини та 

характеристика регіональних особливостей гастрономічної спадщини України із 

розкриттям особливостей побуту давніх українців, приготування ними їжі та 

напоїв, їх автентичних традицій. 

Методи та матеріали дослідження. Для підготовки та розробки 

факультативу з географії застосовувався комплексний підхід із використанням 

існуючих методик розробки комбінованих та інтегрованих уроків із 

міжпредметними зв’язками. В дослідженні використовувалися методи: 

збирання, аналізу первинних матеріалів і синтез інформації, нормативних 

документів, електронних ресурсів, аналіз і узагальнення досвіду педагогічних 

працівників (відкриті ресурси). 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до чинної реформи в 

українській освіті однією з головних навчально-виховних цілей є всебічний 

розвиток особистості. Креативність та професіоналізм учителя полягає у 

постійному пошуку шляхів вдосконалення тематичних уроків. Здебільшого така 

пошукова діяльність вчителя має бути спрямована на піднесення виховних 

акцентів тематичних уроків, охоплення змістом навчального матеріалу задач 

формування самосвідомості - екологічної, національної та формування в учнів 



моральних, професійних та інших особистісних якостей (Лаврук, 2015; 

Островерхова, 2012). Розробка уроків базується на закономірностях навчально-

виховного процесу і має поєднувати в собі всі дидактичні принципи та правила  

і в такий спосіб забезпечувати пізнавальну діяльність учнів. Актуалізація 

розвитку в учнів пізнавальних процесів та виховання в них потреб у знанні, 

самоосвіті, набування вмінь до опрацювання різноманітних джерел наукової 

інформації дозволяє застосовувати в навчальному процесі різноманітні підходи, 

методи та форми навчання (Лаврук, 2015). Активізація пізнавальної діяльності 

учнів потребує не стандартних підходів із стимулюванням самостійної 

діяльності, проблемного навчання, міжпредметних зв’язків тощо. Також варто 

відзначити що розвиток пізнавальних здібностей вимагає розширення та 

поглиблення предметних знань також і в цьому питанні в допомогу вчителю 

географії може бути використано факультативні заняття. В цілому, 

факультативні заняття це уроки позаурочного часу і з поглиблення існуючих 

предметних знань. Можуть бути проведені в різних формах але часто мають на 

меті формування професійної орієнтації учнів, оволодіння методами наукових 

досліджень і формування навичок дослідницького характеру. Факультативні 

заняття за своїм змістом та дидактичною метою існують як теоретичні, практичні 

й комбіновані (Островерхова, 2012; Ягупов, 2002). Методично у навчанні за 

факультативами застосовуються різні способи та методи, зокрема, традиційні - 

пояснення, розповідь, бесіда або ж дослідні - експерименти уявний/формуючий, 

порівняння, співставлення тощо (Островерхова, 2012). 

Метою факультативного уроку на тему регіональних особливостей 

гастрономічної спадщини є поглиблення і розширення знань учнів з географії 

України, що особливо актуальним є з огляду на організацію допрофільної 

географічної освіти. Також, важливим завданням уроку є набуття учнями 

навичок самостійної науково-дослідницької та проблемно-пошукової діяльності 

і формування творчих якостей. В ході підготовки факультативу, що спрямований 

на поглиблення знань з географії України, було здійснено географічний аналіз, 

результати якого і було покладено в основу розробки заняття. Зокрема, значна 

протяжність території України із заходу на схід та з півночі на південь, 

різноманіття природних зон, а також сусідство з країнами, які мають цікаву та 

різноманітну кухню вплинули на особливості та регіональні відмінності 

традиційної української кухні. Так, в ході підготовки було визначено наступні 

особливості різних регіонів України. Центр Західної України – Галичина, зазнала 

впливу Польщі та австро-угорської кухні. Серед автентичних страв: флячки 

(гострий вершковий суп приготовлений з волових рубців, порізаних тоненькими 

смужками), палюшки (ліниві вареники з тіста, що поливаються шкварками та 

смаженою цибулею), традиційний пісний борщ (юшка з квашених буряків та 

вушка з грибочками), дерев’яні голубці (в них замість м'яса - картопля, а замість 

рису – гречка, а подаються з грибною підливою), цвіклі (тертий буряк з хроном), 

дві грулі з барабулі (картопляні млинці, начинені домашнім сиром та бринзою 

під грибною підливкою), львівський сирник та інші. Закарпаття зазнало впливу 

Угорщини на свою кухню. Так, візитівкою цього краю є бограч – густий гострий 

суп-гуляш, з декількох видів м’яса, томатами та паприкою. Готують на 

Закарпатті грибну юшку, гриби для якої збирають в місцевих лісах. Унікальними 



також є і традиції приготування полонинського овечого сиру: бринзи, вурди та 

будзу, які є актуальними і на наш час. Мешканці півночі полюбляють ситну та 

наваристу їжу. Ці краї славляться щедрими врожаями картоплі, що не могло не 

позначитися на кулінарних уподобаннях місцевих жителів. Тут вас неодмінно 

пригостять найсмачнішими дерунами зі сметаною та шкварками, а також 

печенею з картоплі та м’яса. А на десерт — надзвичайно корисні пиріжки із 

калини. В центральній Україні традиційними стравами є борщ із пампушками, 

вареники, крученики з чорносливом. І, звісно ж, не забуваймо про галушки — 

маленькі шматочки вареного тіста, що смакують і як окрема страва, і як частина 

супів і борщів. Наддніпрящина, зокрема, Полтавщина теж має свою особливу 

традиційну кухню та славиться відомими на увесь світ полтавськими галушками, 

яким не має аналогів у світі. Південна України має свої особливості, які 

зумовлені приморським розташуванням територій та овочівництвом. 

Найпопулярніші страви — це биточки з тюльки та риба-фіш, а також рибна 

юшка. Не можна не згадати і про кримськотатарську кухню, а особливо 

традиційні лагман і долму. Вилківська юшка є чудовим прикладом, який 

відображає традиційну кухню півдня. Цю страву незмінно готують під час 

гастрономічного фестивалю «Дунайські гостини», який традиційно проходить у 

селищі Вилково. Однією з найпопулярніших страв східної України, поряд з 

буряковим супом, і окрошкою є рулька по-донбаськи. Це частина заднього 

свинячого окісту (гомілка), що прилягає до коліна, запечена в фользі або тісті. 

Цікаво, що за часів Русі свинячу гомілку не готували як самостійну страву, з них 

варили супи або холодці. А от на Луганщині полюбляють м’ясний рулет. Це дуже 

оригінальна страва з яловичого фаршу, омлету і вареної моркви (Автентичні 

смаки України, 2021). Збереження культурної спадщини у вигляді її 

гастрономічних надбань є важливим напрямком в системі шкільної освіти. 

Вивчення школярами особливостей побуту давніх українців, приготування ними 

їжі та напоїв, їх автентичних традицій сприяє кращому усвідомленню своєї 

ідентифікації та національної приналежності. Дослідження гастрономічної 

спадщини України може здійснюватися учнями на факультативних заняттях з 

географії. Такий захід може бути актуальним для учнів 8 класів, які почали 

вивчати географію України. Зокрема, під час вивчення теми «Етнічний склад 

населення», метою якої є не тільки ознайомлення із загальними 

характеристиками, а і вивчення особливостей національної культури України. 

План-конспект факультативного заняття 

1. Назва факультативу «Гастрономічна спадщина України» 

2. Тема заняття «Гастрономічна спадщина рідного краю – Полтавщини» 

3. Мета заняття: 

− ознайомити учнів із поняттям «гастрономічна спадщина» 

− розвивати кулінарні навички  

− виховувати почуття гордості за власну культуру та унікальність української 

кухні 

4. Завдання заняття 

− визначити традиційні страви Полтавщини та їх історію; 

−  дослідити особливості традиційної полтавської кухні; 

− навчитись готувати полтавські галушки. 



5. Тип заняття: комбінований. 

6. Обладнання: мультимедійна дошка, кухня та кухонне обладнання. 

7. Хід заняття 

І. Вступна частина 

− інструктаж з БЖД 

− повідомлення теми та мети заняття 

− очікувані результати: уміння працювати в команді, вміння слухати і чути, 

управління часом, презентувати себе та свої роботи, креативно та творчо 

ставитися до вивчення матеріалу. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності. 

«Хвилинка кмітливих» - Відгадай загадки, в яких сховались українські 

національні страви. 

«Мозковий штурм» - Як ви думаєте, що є причиною регіональних відмінностей, 

традиційної української кухні? 

Висновок. Вплив країн-сусідів, а також етнічний склад населення регіонів, 

особливості природніх умов (Карпати – гори, ліси, південь – море і т.п.) 

ІІІ. Основна частина (висвітлення матеріалу нової теми): 

Полтавська регіональна кухня відзначається поєднанням різноманітних 

продуктів в численних комбінаціях і піддається різним кулінарним способам 

обробляння. Це надає їй неповторного смаку та властивостей. За часом уживання 

та престижністю їжа поділялася на щоденну і святкову. Зазвичай на сніданок 

готували каші. Обід майже завжди складався з борщу. Полуденок (підвечірок) 

проходив на сухом’ятку: хліб, сало, огірок, часник, хліб із молоком чи з 

фруктами. На вечерю подавали рідку гарячу страву: куліш, юшку, лемішку, 

галушки, локшину, затірку. Найпопулярнішими на Полтавщині є страви із тіста, 

серед яких були пундики – смажені на олії невеликі коржики, борошняні 

пампушки й гречані пампухи, а також – великі печені й смажені пироги та менші 

пиріжки, наповнені різною начинкою. Із житнього та гречаного борошна 

готували також багато варених страв: затірку, лемішку, квашу, локшину, 

вареники та особливо популярні на Полтавщині галушки. Найпоширенішою 

овочевою стравою Полтавщини є борщ. Споконвіку тут готували усі три 

різновиди традиційного українського борщу (червоний, щавлевий, холодний), а 

також особливий полтавський борщ із галушками. Споживали борщ як першу 

обідню страву, включали до урочистих меню на весіллях чи поминках. М’ясну 

їжу на Полтавщині складала в основному свинина. Із свинини готували 

душенину, печеню, шинку, ковбаси, сальтисон, кров’янку, а найціннішим у 

традиційному харчуванні продуктом було свиняче сало. Серед ласощів пекли 

сирні коржики – мандрики (Особливості традиційної полтавської кухні, 2017). 

Оволодіння новими теоретичними та практичними знаннями – 

приготування полтавських галушок в групах. Навчимося технік приготування на 

пару та варіння. Приготуємо солоні та солодкі полтавські галушки за 

традиційними рецептами. Рецепт №1. Традиційні грибні галушки. 

Інгредієнти: яйця – 1 шт., борошно – 375 г, кефір – 200 мл, сода – ½ чайної 

ложки, дрібка солі. Приготування. В глибокій мисці змішайте кефір і соду. 

Залишить на 5-7 хвилин, щоб відбулась реакція. Сюди ж додайте яйце і ретельно 

перемішайте. До рідких інгредієнтів поступово додайте борошно, спочатку 



вимішуйте лопаткою, а в кінці руками. Тісто має вийти м'яким, не липким. 

Сформуйте кулю із тіста і покладіть підходити на 20 хвилин. Щоб галушки 

вийшли акуратними та однаковими за розміром, необхідно розділити тісто на 5-

6 частин та зробити з кожної «ковбаску». Кожну ковбаску поріжте на шматочки 

товщиною 1-1,5 см. Варіть галушки в окропі 3-4 хвилини. Тісто має зваритись, 

але не розм'якнути надто сильно. Галушка має тримати форму. Для ситного обіду 

можна зробити підливу зі смаженої цибулі та грибів. 

Грибна підлива. На невеликій кількості олії підсмажте до золотистого 

кольору 2 цибулини середнього розміру. Додайте 500 г нарізаних печериці, 

підсмажте все разом 7-10 хв, поки з грибів не випарується зайва волога. Додайте 

300 г. жирної сметани та на повільному вогню тушкувати ще 5 хв. Додайте сіль, 

перець за смаком, а також кріп та додайте до галушок підливку. 

Рецепт №2. Солодкі галушки на пару. Інгредієнти: кефір –  500 мл., 

борошно пшеничне – 800 г, сода – 1 ч. л., сіль. Приготування. У глибоку миску 

влийте 500 мл кефіру, додайте 2/3 частини просіяного борошна і добре 

перемішайте. Додайте соду, сіль та решту борошна. Замішайте тісто та залиште 

на 20 хвилин при кімнатній температурі. Воно повинно тримати форму, але не 

бути крутим. Присипте стільницю борошном і викладіть шматочок тіста. 

Обкатайте його в форму ковбаски, а потім наріжте на шматочки товщиною 3-4 

см. Приготуйте парову баню або мультиварку з режимом приготування «на 

пару». Викладіть галушки на поверхню змащену олією. Готуйте на пару 

протягом 7-ми хвилин. Готові галушки полийте солодким соусом та джемом. 

Приготування солодкого соусу. 500 г жирної сметани збийте з 150 г цукру. 

Полийте готові галушки соусом та додайте варення за смаком. 

Залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна 

робота. Прочитати уривок із поеми «Енеїда» І. П. Котляревського та 

визначити, які із запропонованих страв належать до традиційної кухні 

Полтавщини. 

«…Тут їли рознії потрави, 

І все з полив’яних мисок, 

І самі гарнії приправи 

З нових кленових тарілок: 

Свинячу голову до хріну 

І локшину на переміну, 

Потім з підлевою індик; 

На закуску куліш і кашу, 

Лемішку, зубці, путрю, квашу 

Із маком медовий шулик... 

П’ять казанів стояло юшки, 

А в чотирьох були галушки, 

Борщу трохи було не з шість; 

Баранів тьма була варених, 

Курей, гусей, качок печених, 

Досита щоб було всім їсть... 

Був борщ до шпундрів з 

буряками, 

А в юшці потрух з галушками, 

Потім до соку каплуни; 

З отрібки баба-шарпанина, 

Печена з часником свинина, 

Крохналь, який їдять пани... 

Там лакомини разні їли... 

Сластьони, коржики, стовпці, 

Варенички пшеничні, білі, 

Пухкі з кав’яром буханці…» 

(Котляревський, І.П., Енеїда) 



Підведення учнів до узагальнень, висновків. Гра «Вірю – не вірю» 

Лемішка – кашоподібна борошняна страва (вірю). 

Полтавська кухня не відрізнялася різноманітністю і поживністю (не вірю). 

Обід майже завжди складався з борщу (вірю). 

Давньою народною стравою були пундики (вірю). 

Куліш – густий суп, зварений із буряка та моркви (не вірю). 

ІV. Заключна частина. Обґрунтування учнями можливості використання 

отриманих знань, умінь та навичок; загальний підсумок заняття із зазначенням 

його позитивних та негативних моментів: 

Я навчився (-лась)… Для себе я зробив (-ла) висновок… 

Висновки. Вивчення гастрономічної спадщини в системі шкільної освіти 

відіграє важливу роль з точки зору пізнання традиційної культури народу. Знання 

про гастрономічну спадщину виховують самоідентифікацію українців, створюють 

більш тісні родинні зв’язки, через які передаються давні рецепти із покоління в 

покоління. Розроблений нами факультатив має на меті сприяти збереженню 

кулінарних традицій, формувати світогляд та впливати на патріотичне виховання 

школярів. Методика проведення даного факультативного уроку спрямована на 

розвинення навичок учнів працювати в команді, умінні слухати і чути, управляти 

часом, презентувати себе та свої роботи, креативно та творчо ставитися до вивчення 

матеріалу. Креативність факультативу відображається у можливості приготування 

учнями традиційних українських страв, що у свою чергу формує додаткові навички 

– кулінарні. Окрім того, робота учнів у групах розвиває комунікативність, вчить їх 

працювати в команді. Новизна даного факультативу полягає у можливості 

практичного застосування теоретичного матеріалу, що має важливе значення для 

його засвоєння. А використання для цього різних методів (як традиційних - 

пояснення, розповідь, бесіда, так і дослідних) забезпечує одну з головних цілей 

української шкільної освіти – всебічний розвиток особистості.  
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РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ГЕОГРАФІЇ  

 

Вступ. Дистанційний метод навчання з’явився досить давно. Спочатку таке 

навчання здійснювалося за допомогою поштового зв’язку, а згодом, з появою 

комп’ютерних технологій, виникла сучасна дистанційна форма освіти.    

Дистанційне навчання – це форма навчання, за якої вчителі та учні 

взаємодіють, використовуючи комп’ютерні та телекомунікаційні технології, 

віддалено від закладу освіти; крім того, забезпечується самостійне опрацювання 

учнями певних інформаційних джерел.   

Метою наукового дослідження є розробка дистанційного курсу з географії з 

теми «Австралія».  

Донедавна вчителі не могли навіть уявити, що навчальний процес буде 

відбуватися поза межами школи. Пандемія та війна внесли несподівані корективи і 

змусили не тільки вчителів, а й учнів та їх батьків швидко опановувати 

інформаційні технології та нові педагогічні підходи та методики. Таким чином, 

дане дослідження є досить актуальним.  

Методологічною основою дослідження стали роботи таких дослідників як  

Бикова В.Ю. (2008), Вишнівського В.В., Гніденко М.П., Гайдура Г.І. та Ільїна О.О. 

(2014), Ткаченко Л. В. та Хмельницького О. С. (2021), Лотоцької А. та Пасічник О. 

(2020).  

 

Виклад основного матеріалу. Дистанційне навчання ґрунтується на 

принципі гнучкості місця, часу, темпу та траєкторії навчання з використанням цих 

переваг. Однак, не потрібно забувати про те, що навіть за таких умов необхідно 

надавати учням якісні та ґрунтовні знання, і основною формою організації 

навчально-виховного процесу є урок –  цілісний, логічно завершений, обмежений у 

часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент 

педагогічного процесу, який забезпечує активну й планомірну навчально-

пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на 

розв'язання визначених завдань.      



 Дистанційне навчання постає новою організацією освітнього процесу, 

заснованою на використанні нових інформаційно-телекомунікаційних технологій, 

поєднаних з кращими методами традиційного навчання. Крім того, воно 

ґрунтується на принципах самостійного навчання, що призначені для всіх верств 

населення незалежно від матеріального забезпечення, стану здоров’я, місця 

проживання. Таке навчання має безліч переваг, серед яких важливе місце займають 

подолання бар’єрів у просторі та часі та доступність освітньої інформації. Освітній 

процес стає більш інтерактивним, технологічним та мотивованим, зменшуються 

витрати на навчання, учні і вчителі мають можливість розподіляти час занять 

за зручним для себе графіком і темпом. Проте, варто зауважити, що дистанційне 

навчання не може повністю замінити  традиційне.      

Для організації дистанційного навчання в усіх учасників освітнього процесу 

має бути доступ до мережі Інтернет та технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, 

смартфон тощо). Окрім того, щоб якісно реалізувати дистанційне навчання, має 

бути створена освітня база з навчально-методичним матеріалом; підготовлені 

фахівці, які зможуть реалізувати цю методику, а також здійснювати контроль та 

перевірку знань. Учителі можуть використовувати вже наявні веб-ресурси, або 

створювати власні. Водночас важливо надати учням рекомендації щодо 

використання ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю 

тощо. Саме тому, нами було розроблено онлайн-курс з теми «Австралія», який 

зможуть використовувати вчителі на своїх уроках та для підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).    

Зараз існує безліч освітніх платформ для навчання. Найбільшою платформою 

онлайн-освіти в Україні є Prometeus. Це український проект, який почав свою 

діяльність у 2014 році. Він містить велику кількість відкритих онлайн-курсів. 

Метою своєї діяльності проект зазначає безоплатне надання доступу до курсів усім 

бажаючим. Навчання відбувається в режимі онлайн, плюс до всього, можливість 

публікувати свої курси мають провідні викладачі, університети та компанії. Крім 

того, Prometheus надає доступ до онлайн-курсів підготовки до ЗНО. Дослідивши 

платформу, нами було з’ясовано, що аналогів даному курсу на ній не представлено, 

і потрібно надалі розвивати дану програму.    

Під час виконання роботи було розроблено курс з географії 7 класу з розділу 

«Австралія», в якому висвітлені такі теми:  

- «Географічне положення. Геологічна будова та рельєф» (рис.1). 

- «Клімат. Води суходолу». 

- «Органічний світ. Природні зони». 

- «Населення і політична карта».    

https://drive.google.com/drive/folders/1u31Zf-qm9SWjSg64bYQlX1QrdcLnkELz?usp=sharing


 
Рис. 1 Приклад слайду з онлайн уроку з теми «Австралія» 

 

Згідно навчальної програми з географії для загальноосвітніх навчальних 

закладів тема «Австралія» вивчається у 7 класі, на вивчення даної передбачено 

лише 4 години. Таким чином, даний онлайн-курс можна розглядати як основний 

матеріал для вивчення теми, так і додатковий.  Загалом, використання 

інтерактивних технологій при вивченні географії у закладах освіти набуває все 

більшого застосування, що обумовлено модернізацією освіти. Навчання географії 

покликане розвивати пізнавальні інтереси в учнів, які, в свою чергу, забезпечуються 

інтерактивними методами засвоєння знань. Учителям необхідно наочно показувати 

процеси і явища, які відбуваються у світі, демонструючи відео- та фотоматеріали, 

віртуальні карти. Впровадження інформаційних технологій надає додаткові 

можливості для підвищення результативності навчання.  

У 7 класі на уроках географії учні заглиблюються у вивчення материків та 

океанів. Вони дізнаються про особливості природи різних територій, відкривають 

для себе нові факти, що стосуються навколишнього світу, дістають уявлення про 

народи, які населяють нашу планету, особливості їхньої культури та господарства. 

Якщо матеріал буде поданий правильно, доступно та цікаво, то це спонукатиме їх 

на майбутні подорожі, вивчення та дослідження нових місць. Загалом, під час 

опрацювання цього розділу, в учнів не лише складається певне уявлення про 

материки, а й розуміння того, що від нашої діяльності залежить доля цілого світу. 

Ба більше, кожна людина має знати географічну номенклатуру основних об’єктів 

природи. Адже так розвивається просторове уявлення. Географія оточує нас всюди, 

тому людина має бути обізнана у природних процесах, що відбуваються, уявляти 

відмінності клімату, рельєфу, флори та фауни різних регіонів, населення та 



господарства. Природні особливості певного регіону світу впливають на рішення 

окремих осіб, компаній, урядів, що, у свою чергу, впливає на зовнішні зв’язки, 

виробництво товарів та послуг, торгівлю. Подібні знання про світ необхідні для 

того, щоб розуміти взаємозв’язок людини та природи, сприймати різноманітні 

національні та міжнародні події.   

Висновки. Освіта кардинально та вперше в історії швидко змінила систему 

освітнього процесу в Україні з очної на  дистанційну  та  змішану, зважаючи на 

події, що відбуваються у світі.  Дистанційне навчання увійшло в наше життя 

впевненими кроками разом з низкою змін та проблем, які з’явилися з часом. Цей 

процес складається з компонентів відкритих Інтернет-ресурсів, які надають 

технологічні резерви для використання та адаптації освітньої спільноти споживачів 

у некомерційних цілях. Тим самим, освіта, з використанням такого механізму 

навчання, має бути якісною, тому важливо знайти правильні платформи для 

ефективного навчання.    

Розроблений курс сприятиме тому, що в учнів сформуються уявлення про 

загальні географічні закономірності на основі вивчення подібних і відмінних рис 

природи материка, допоможе глибше зрозуміти особливості взаємодії суспільства і 

природи. Для вчителів він буде основним або допоміжним матеріалом у формуванні 

своїх уроків та навчальних матеріалів. Ці знання і навички в майбутньому можуть 

допомогти розуміти події у світі, свідомо користуватися різноманітною 

інформацією, а головне – вберегти нашу планету.   
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Функціонування туристично-краєзнавчого гуртка на базі криворізької 

спеціалізованої школи №74 

Вступ. Значну роль у навчально-виховному процесі школи надається 

позакласній та позашкільній робота. У сучасних умовах, коли існування українців 

як націю ставлять під загрозу, великого значення набуває патріотичне виховання 

сучасної молоді. Саме краєзнавчий напрям освіти формує у дітей інтерес до 

вивчення історії та природи рідного краю, особливостей культури, мови та відомих 

діячів. У вихованців туристсько-краєзнавчих гуртків під час екскурсій, занять у 

класі чи на природі має формуватися національна свідомість та гордість за свою 

малу Батьківщину. Саме тому необхідним є розвиток позакласної роботи 

туристсько-краєзнавчого напряму в закладах загальної середньої освіти. 

Проте практика показує, що школи Кривого Рогу не використовують 

можливість створення позакласних об’єднань зазначеного вище напрямку. Таким 

чином, існує потреба створення гуртків туристично-краєзнавчого напрямку на базі 

загальних закладів освіти.  

Метою роботи є представити  роботу гуртку туристсько-краєзнавчого 

напрямку на базі Криворізької спеціалізованої школи №74. 

Вивченням особливостей туристсько-краєзнавчої діяльності в школі займалися 

такі особистості, як М. Ю. Костриця, М. П. Крачило, Л.М. Гомля, В.М. 

Світловський, М.О. Герасименко, О. Т. Діброва, В. П. Круль, С. Оришко,  В. В. 

Обозний,  Я. І. Жупанський, та інші. 

Виклад основного матеріалу. Суть туристсько-краєзнавчої роботи в школі, за 

словами М. Костириці, полягає в тому, щоб відшукати, обґрунтувати і розкрити 

(обов'язково у взаємозв'язках і взаємозалежностях) всю сукупність особливостей, 

зосереджених на певній території земного простору, і дати, таким чином, 

комплексну генетичну картину життя усієї території у природно-історичному і 

соціально-економічному відношеннях.  

Під час занять діти, перш за все,  досліджують та закріплюють знання про 

природу рідного краю, його людей та напрями їх діяльності. Це дозволяє їм 

відповідально ставитися до навколишнього середовища, формувати екологічну 

культуру та бережливо ставитися до об'єктів та пам'яток природи історії та культури 

свого рідного краю. Вивчаючи минуле та прогнозуючи майбутнє, учні набувають 

почуття національної свідомості та громадянського обов'язку. 



Ще одним безпосереднім завданням туристсько-краєзнавчої діяльності є 

прищеплення любові до праці. Під час туристичного походу діти мають доглядати 

за собою і своїми речами самостійно, забезпечувати себе їжею та раціонально 

використовувати час на відпочинок. Така діяльність сприяє оздоровленню дітей, 

зміцнення їх духовності та фізичного стану. Також під час походів чи екскурсій 

можна знайти цікаві матеріали для шкільного музею чи краєзнавчого кутка в 

кабінеті. Надзвичайно важливим в туристсько-краєзнавчій діяльності є виховання 

міцного і дружнього дитячого колективу.  

Найбільш ефективною буде туристсько-краєзнавча робота саме тоді, коли вона 

буде заздалегідь спланована, зорієнтована на навчально-виховні завдання школи, 

послідовна, пов'язана з життям, а її методи відповідатимуть віковим особливостям 

учнів. Туристсько-краєзнавчий гурток як форма організації дитячого об'єднання 

функціонує не тільки впродовж походу, а протягом року чи більше. Гурток формує 

групу або групи для майбутніх походів, забезпечує планомірне і поступальне 

навчання юних дослідників. Така форма роботи дозволяє створювати не одну групу, 

а декілька, відповідно до віку і рівня підготовки учасників.  

Робота гуртка як закладу позашкільної освіти, регулюється відповідно до 

Законів України  «Про позашкільну освіту», «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», указами МОН та іншими документами загальнодержавного та місцевого 

значення. У реєстрі суб'єктів освітньої діяльності зазначено, що кількість закладів 

загальної середньої освіти у Кривому Розі становить 145 – це гімназії, ліцеї, 

загальноосвітні та спеціалізовані школи. Така кількість навчальних закладів 

припускає достатньо високий рівень забезпеченості позашкільною діяльністю. 

Проте, аналіз закладів на наявність гуртків краєзнавчого та туристичного напрямків 

показав, що ситуація є досить сумною. На базі криворізьких шкіл зареєстровано 

лише 13 гуртків, що є досить низьким показником враховуючи кількість учнів, які 

навчаються в ЗЗСО  міста:  

1) Довгинцівський район – «Географічне краєзнавство» та «Екологічне 

краєзнавство» (Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №89); 

2) Центрально-міський район – «Географічне краєзнавство» (Криворізька гімназія 

№ 13), «Пішохідний туризм» та «Юні екскурсоводи» (Криворізька гімназія № 29), 

«Пішохідний туризм» (Криворізька гімназія № 30), «Спортивне орієнтування» та 

«Юні-туристи краєзнавці» (Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№123); 

3) Покровський район – «Природа рідного краю»,  «Географічне краєзнавство»,  

«Географічне краєзнавство 2», «Юні екскурсоводи» (Криворізька гімназія № 44); 

4) Інгулецький район – «Орієнтир» (Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 114 ), «Літературне краєзнавство» (Криворізька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 102); 

5) Саксаганський, Металургійний та Тернівський райони – гуртки відсутні. 



Нами було розроблено програму туристсько-краєзнавчого гуртка (110 годин на 

рік), що розрахована на роботу на роботу з учнями 8-9 класів і передбачає навчання 

початкового рівня протягом одного року. Кількість учнів може варіюватися від 10 

до 20 осіб. 

Метою програми є ознайомлення гуртківців з краєзнавчою роботою, 

початками похідного та змагального туризму, поглиблення знань про Кривий Ріг, 

його природу та культуру, набуття базових компетентностей особистості засобами 

краєзнавства та туризму. Під час проходження програми формуються такі 

компетентності як навчально-пізнавальна, практична, творча та соціальна. 

Програма включає 7 розділів: 1. Вступ; 2. Географічне краєзнавство; 3. Фізична 

географія Криворіжжя; 4. Геоекологічна характеристика Криворіжжя; 5. Масові 

туристсько-краєзнавчі заходи (екскурсії); 6. Забезпечення життєдіяльності 

учасників туристсько-краєзнавчих мандрівок. 7. Підсумки навчального року.  

У даній програмі передбачено велику кількість годин на дослідження фізичної 

географії Криворіжжя (27 годин) та масові туристсько-краєзнавчі заходи (60 годин). 

Це пов'язано з різноманітністю природи Кривого Рогу та наявністю великої 

кількості туристичних об'єктів та маршрутів, особливо відзначається напрям 

промислового туризму у місті. 

Заняття гуртка передбачають як і теоретичне, так і практичне навчання. 

Екскурсії та походи, як правило відбуваються у вихідні дні та під час канікул з 

врахування сезонності.  Підсумковий похід, під час якого школярам слід 

продемонструвати усі набуті навички та уміння за час навчання, проводиться поза 

сіткою годин. Перевірка компетентностей учнів здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів, відвідування екскурсій та 

промислових об'єктів.  

Фрагмент річного плану роботи гуртка               Табл.1 

№ Назва розділу, теми 

Кількість годин 

Усьо

го 

В тому числі 

теоретич

них 
практичних 

5. Розділ V. Масові туристсько-краєзнавчі заходи 

(екскурсії) 

60 - 60 

5.1. Старим Кривим Рогом 1 - 3 

5.2. Дзержинський район – металеве і адміністративне 

серце крибасу 

1 - 3 

5.3. Старими рудниками Кривбасу – ім. Кірова, ім. Карла 

Лібкнехта, «Більшовик» 

1 - 3 

5.4. Старими рудниками Кривбасу – ім. Комінтернету, ім. 

Фрунзе, «Суха Балка» 

1 - 3 

5.5. Парк ім. Федора Маршавцева 1 - 3 

5.6. Історія і промисловість північного краю Кривбасу 1 - 3 

5.7. Від груші до груші: дерево культурної груші та 

старовинна груша на Карнаватці 

1 - 3 



5.8. Від Веселих Тернів до залізничної станції Рокувата 1 - 3 

5.9. Туристичними стежками Жовтневого району 1 - 3 

5.10. Балка Північна Червона 1 - 3 

5.11. Візирка 1 - 3 

5.12. Екскурсія до історико - краєзнавчого музею 1 - 3 

5.13. Рожеве озеро – техногенне диво Кривого Рогу 1 - 3 

5.14. Криворізький ботанічний сад 1 - 3 

5.15. Квітковий годинник. Відеогалерея історико - 

краєзнавчого музею 

1 - 3 

5.16. Скелі МОДРу 1 - 3 

5.17. Оглядовий мандандик південного ГЗК. Відновлення 

степової рослинності 

1 - 3 

5.18. Карачунівське водосховище 1 - 3 

5.19. Сланцеві скелі 1 - 3 

5.20. Виходи амфіболітів, виходи аркозових пісщанників 1 - 3 

Висновок. Туристсько-краєзнавча робота – це  вивчення, усвідомлення та 

збереження особливостей рідного краю, а саме природи, культури, історії. Гурток 

як форма організації роботи розширює можливості тих, хто навчається, залучає до 

процесу навчання дітей різного віку, проте загальний напрям роботи гуртка 

відбувається в рамках визначеної програми. Розроблена нами програма забезпечує 

виконання всіх завдань, який ставить перед собою керівник гуртка, 

компетентностей, які учні мають набути під час теоретичних та практичних занять. 

Програма містить 7 розділів, які дозволяють детально дослідити та опанувати 

знання про Криворіжжя, за допомогою маршрутів екскурсій оцінити красу рідного 

краю. 
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Особливості використання настінних та інтерактивних карт в навчанні 

географії у закладах загальної середньої освіти  

Вступ. Нині майже жодне дослідження у фізичній та економічній географії не 

обходиться без всебічного і глибокого аналізу картографічних матеріалів. В епоху 

технічного прогресу важко переоцінити вміння читати географічну карту. Вчені 

психологи і педагоги стверджують, що робота з картою сприяє не тільки глибокого 

осмислення, а й розвитку у людини   просторового уявлення, пам’яті, уміння 

аналізувати, узагальнювати.  Лише за допомогою карт можна глибоко 

проаналізувати особливості природи і господарства, оцінити взаємозв'язки 

виробництва із сировинною базою і споживачами. Дуже важлива роль карти у 

процесі навчання географії, історії, природознавства та інших наук. Карта в 

навчальному закладі так само необхідна, як підручник. Школярі навчаються 

характеризувати природу чи економіку держав та їх частин саме завдяки роботі з 

картою. Поряд з традиційними настінними картами з’явилися електронні аналоги у 

вигляді інтерактивних карт, вони мають свої особливості, недоліки і переваги у 

навчанні географії ЗЗСО. Цим і обґрунтовується актуальність обраної теми 

кваліфікаційного дослідження. 

Метою кваліфікаційної роботи був аналіз особливостей сучасних настінних та 

інтерактивних карт та можливостей їх використання в навчанні географії. 

Для досягнення поставленої мети у роботі потрібно було розв’язати такі  

завдання: 1) дослідити розвиток навчального картографування в Україні; 

2) ознайомитись з картографічними творами, які використовуються на уроках 

географії та вимогами, що висуваються до них; 3) розглянути сутність настінних 

карт та забезпечення ними навчального процесу з географії; 4) розглянути 

інтерактивні карти як навчальні посібники нового покоління, їхні переваги над 

настінними (паперовими) картами; 5) дослідити особливості використання 

настінних та інтерактивних карт на уроках географії; 6) розглянути використання 

інтерактивних карт для потреб дистанційної освіти. 

Об'єкт дослідження – настінні та інтерактивні карти. Предметом дослідження 

були дослідження та аналіз особливостей використання настінних та інтерактивних 

навчальних карт в навчанні географії.  

Теоретико-методичною основою дослідження стали наукові роботи 

С. Г. Коберніка (2000), О. М. Топузова (2002), В. О. Шевченка (2002), 



Л. М. Даценко (2007), які підкреслюють велике значення карт у процесі вивчення 

курсу географії в школі, наголошують на тому, що карти в навчанні географії є 

повноцінним джерелом знань. Сучасний урок не можна уявити без карт, які у 

навчальному процесі виконують різні освітні й виховні функції. Разом з тим, 

вчителям пропонуються освітні онлайн-платформи з альтернативними 

електронними картографічними посібниками, які функціонально перевершують 

традиційні карти. 

Для досягнення мети даної роботи були використанні такі методи та прийоми: 

історичного аналізу (для вивчення досвіду навчального картографування в 

Україні); системний підхід (при визначенні основних вимог для розробки настінних 

та інтерактивних карт, дослідження їхніх переваг і недоліків); аналітичні прийоми 

та дистанційні  методи обробки інформації (при дослідженні можливостей 

інтерактивних карт при проведенні дистанційного навчання). 

Результати дослідження. Аналіз навчальних картографічних посібників з 

географії показав, що в Україні для закладів загальної середньої освіти видано 57 

настінних та 5 інтерактивних карт, які мають відповідні схвалення МОН, що 

свідчить про те, що шкільна географія забезпечена посібниками. Але деякі ланки, 

наприклад, економічна географія України та світу, не забезпечені достатньою 

кількістю карт або й зовсім не забезпечена наочними посібниками. 

Розвиток навчального картографування в Україні починається приблизно з 

кінця XVIII ст. Перші українські навчальні карти були видані у Львові завдяки 

діяльності громадських організацій: «Просвіта», «Руського педагогічного 

товариства» тощо. У 1907 р. було видану першу українську карту світу «Карта 

півкуль Західної і Східної». Згодом «Стінна фізична мапа України», що охоплює 

етнічну територію України, складено за проф. С. Л. Рудницьким, який ставив 

питання про видання навчальних атласів та карт для учнів і студентів. Першим 

українським навчальним атласом став «Географический атлас» М. М. Кордуби, 

виданий у Львові. Атлас вміщував в собі 24 основні карти. У колишньому СРСР 

створенням карт займалось виключно Головне управління геодезії та картографії 

при Раді Міністрів СРСР. Його підрозділи, які були розміщені на території України 

забезпечували українські навчальні заклади основними навчальними стінними 

картами з географії України, а також фізичними картами та окремими картами 

економічних областей. Після проголошення незалежності України постало 

завдання розробки системи національної освіти і картографічного забезпечення 

навчального процесу, що зумовило створення державних і приватних підприємств, 

таких, як ДНВП «Картографія», ПрАТ «Інститут передових технологій», 

картографічне видавництво «Мапа», УОВЦ «Оріон», Українська картографічна 

група, ТОВ Видавництво «Ранок», які виготовляють шкільні навчальні 

картографічні твори. 

Карти для школи та вищих навчальних закладів різні за асортиментом, 

тематикою і складністю сприйняття. Для шкільної освіти набір картографічних 

джерел підібраний з урахуванням структури освіти, навчальної програми. Саме 



відповідність змісту навчальній програмі і є основною вимогою до всіх навчальних 

картографічних посібників. Всього для курсу географії видано 57 настінних карт. З 

них 52 – ДНВП «Картографія», 18 з яких карти України. І тільки дві з них – 

економічні карти. ПрАТ «Інститут передових технологій» видав 5 настінних карт з 

географії, з них лише дві карти України. 

Настінні карти – це карти, які призначені для одночасного огляду і є об’єктом 

пізнавальної діяльності всього класу. Такі карти, як правило, несуть в собі складний 

географічний зміст, тому їхнє застосування забезпечує вивчення великих блоків 

навчального матеріалу: великої теми чи кількох тем і навіть розділів навчальної 

програми. Настінні карти застосовуються вчителем на всіх етапах уроку: при 

поясненні нового матеріалу, повторенні та узагальненні вивченого, при перевірці 

знань учнів. Робота з настінними картами передбачає різні форми навчання: 

проблемне навчання, творчі завдання, інтелектуальні завдання. 

Використання настінних карт на сучасному уроці реалізує такі положення: 

підвищення ефективності засвоєння знань завдяки мотивації та активізації 

сприйняття; розвиток комунікативних вмінь і навичок; проявлення учнями уяви і 

творчості; надання кожному учневі можливості висловлюватись, формувати 

навички дискутування; пошуково-підготовча робота та самостійна навчально-

пізнавальна діяльність; можливість істотного поглиблення й розширення 

навчального матеріалу; фіксація індивідуальних траєкторій самостійного пізнання 

й освоєння навчального матеріалу кожним учнем; підвищення творчої активності 

школярів тощо. 

Ще зовсім недавно для вивчення географії можна було використати лише 

паперову карту та атлас. Альтернативний підхід у викладанні географії виник тоді, 

коли почали використовувати досягнення комп’ютерної техніки у вигляді 

електронних чи інтерактивних карт. Інтерактивна карта (ІК) – це електронний 

картографічний твір, який працює в режимі двосторонньої діалогової взаємодії 

користувача та комп’ютера з представленням візуалізованої інформації. Тобто ІК 

реагують на дії користувача. Спочатку ІК відображали лише картографічну 

інформацію, але зараз їх треба розглядати не лише як картографічний довідник, але 

й джерело різноманітних відомостей, пов’язаних з конкретною територією. ІК 

значно допомагають при вивченні географії, адже сприяють розвитку просторового 

мислення, активізують творчий потенціал учнів при вивченні нового матеріалу, 

дозволяють вчителю творчо готуватися до уроків, підбирати картографічний 

матеріал для кожної теми.  

Переваги інтерактивних карт над традиційними картами. Традиційні 

паперові карти мають статичне просторове обмеження і показані в одному 

визначеному масштабі, вони лімітують відображення об’єктів та явищ через 

просторове обмеження формату паперу. Другим недоліком, і дуже відчутним, є те, 



що паперові картографічні посібники оновлюються один раз на рік, а настінні карти 

ще рідше. Чи задовільняє це Нову українську школу? 

Переваги інтерактивних карт: 

–  в ІК картографічні зображення можуть подаватися в умовному масштабі, 

адже вони зображуються на моніторі комп’ютера чи проектуються на екран, а 

існуюча функція масштабування дозволяє змінювати масштаб зображення в 

допустимому інтервалі і розширює можливості використання інтерактивних карт 

для вивчення географії; 

–  інша перевага ІК – можливість вибору змісту карти, вдале поєднання її 

пошарового представлення інформації, яке дає змогу побачити новий (похідний) 

зміст;  

–  ІК спонукають до самостійного творчого мислення і таким чином піднімають 

рівень викладання географії за рахунок збільшення інформативності карт з 

одночасним забезпеченням простоти й легкості сприймання картографічного 

матеріалу. 

Інтерактивні карти при вивченні географії в школі ефективно заміняють серію 

настінних карт, покращуючи якість останніх. Їх можна використовувати як для 

вивчення нового матеріалу, так і для корекції та перевірки знань, вмінь та навичок 

учнів. При цьому ефективність роботи вчителя значно підвищується. За 

традиційною схемою вчитель працює з картографічним матеріалом так: він 

використовує стінні карти та атласи на уроці, а завдання по контурних картах задає 

для домашнього опрацювання. При цьому перевірка виконаної вдома учнем роботи 

схожа на ситуацію, коли вчитель і учень спілкуються начебто «один на один». Тоді 

як перевірка засвоєного матеріалу з допомогою ІК дозволяє вчителю здійснювати 

колективну роботу – впливати одразу на сприйняття матеріалу багатьма учнями. 

Необхідною умовою для цього є розробка та впровадження до інтерактивних карт 

тестових завдань та географічних задач з відповідним оцінюванням. 

Найпростішими завданнями при цьому можуть бути такі, які передбачають 

правильне розміщення географічної інформації на умовно «чистій» інтерактивній 

карті (берегова лінія, картографічна сітка, гідрографія), правильне підписування 

назв географічних об’єктів, прокладання маршрутів тощо. Переведення зображення 

у монохромне представлення дає можливість кольором наносити, виділяти головну 

чи потрібну інформацію. 

Іншим важливим аспектом інтерактивних карт для вивчення географії є 

впровадження в них функцій ГІС. В сучасних інтерактивних картах, які є джерелом 

різнорідної географічно прив’язаної інформації, мають застосовуватися певні 

елементи пошуку та навігації. 

Дистанційне навчання із залученням інтерактивних карт – нова організація 

освітнього процесу, що базується на принципі самостійного навчання учня. 

Середовище навчання характеризується тим, що учні в основному, віддалені від 

вчителя, мають можливість у будь-який момент підтримувати зв’язок з 

картографічним матеріалом, отримувати нові знання та виконуючи практичні 



завдання за картами. Використання інтерактивних карт під час дистанційного 

навчання, на відміну від традиційних методів навчання, відрізняють такі характерні 

риси: 

–  гнучкість  (можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці і 

темпі; нерегламентований відрізок часу для освоєння нових тем); 

–  модульність (можливість з набору шарів інтерактивної карти формувати 

своєрідний картографічний матеріал, що відповідає індивідуальним чи груповим 

потребам під час навчання географії); 

–  паралельність (існує можливість вивчення декількох тем одночасно; 

можливість приділяти увагу певним темам та оперативно переходити до інших 

через гіперпосилання чи певні підпрограми); 

–  охоплення (одночасне звертання та перехід до багатьох джерел навчальної 

інформації (електронні бібліотеки, бази даних, веб-карти));  

–  економічність (ефективне використання технічних засобів, уніфіковане 

представлення навчальної інформації і мультидоступ до неї; відсутність затрат на 

паперові картографічні видання). 

За результатами виконаного кваліфікаційного дослідження зроблено такі 

висновки. Детальний історичний аналіз навчального картографування в Україні та 

аналіз картографічних творів, які використовуються на уроках географії показав, 

що навчальна картографія набувала постійного удосконалення і особливо за появи 

нових засобів візуалізації карт.  

1. Окремої уваги заслуговують настінні навчальні карти та забезпечення ними 

навчального процесу з географії. Всього для курсу географії видано 57 настінних 

карт, але окремі ланки навчальних програм зовсім або мало забезпеченні 

настінними картами. У більшості, це економічні карти.  

2. Інтерактивні карти як навчальні посібники нового покоління мають низку 

переваг над настінними (паперовими) картами, особливо для потреб дистанційної 

освіти.  

3. Географічні настінні та інтерактивні карти є неодмінним атрибутом уроку 

з географії, є засобом здобуття нових знань в процесі навчання географії. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

 

 Вступ. Здавна, професія вчителя вважалась поважною та високо 

оцінювалась соціумом. Воно й зрозуміло, адже це важка й, неймовірно важлива 

праця, значення якої важко переоцінити. Учителям ми довіряємо найдорожче - 

дітей, наше майбутнє. Можна сказати, вчитель стає, у певному сенсі, скульптором, 

який творить людину майбутнього. Від його старанності залежить яким воно буде, 

майбутнє всієї світової спільноти. Запорукою ефективного виховання є його тісний 

зв’язок з навчанням, отриманням та засвоєнням знань. 

 Останнім часом, ми помічаємо, що процес навчання та виховання тільки 

ускладнюється додатковими чинниками, такими як: зменшення впливу батьків, 

збільшення потоку, не завжди корисної інформації, наявність впливу «вуличного 

середовища» тощо. Враховуючи усе вказане попередньо, значення школи, в цілому, 

й географічної освіти, зокрема, в даних умовах дуже важливе. Цим і 

обґрунтовується актуальність обраної теми кваліфікаційної роботи. Метою 

кваліфікаційної роботи було дослідження виховного потенціалу географії у школі, 

задля розуміння та покращення виховного процесу. Об’єктом роботи була 

визначена саме шкільна географія, а предметом – виховний потенціал шкільної 

географії, його багатогранність та актуальність у сьогоднішніх реаліях. Основні 

завдання полягали в дослідженні та систематизації аспектів навчання та виховання 

на уроках географії у школі; аналізі виховних можливостей даної дисципліни. 

 Учителі мають непросте завдання у цей складний час. Частково це тому, що 

навчитися бути вчителем – це не просто «навчання» одній чи іншій техніці. Вивчати 

та практикувати технічну компетентність досить складно, але вчителі також мають 

постійно приділяти увагу особистій «безперервній освіті». Мається на увазі, що 

учитель – це, насамперед, людина інтелігента, проінформована та освічена не тільки 

у своїй галузі. Їм справді потрібно «знати» щось варте, актуальне та важливе для 

навчання дітей. Вчителі повинні постійно удосконалювати свої навички, адже в 

такому динамічному предметі, як географія - це неймовірно важливий аспект. 

  

 

 



Виховні можливості шкільної географії. 

 Психолого – педагогічні аспекти навчання та виховання на уроках географії 

в школі. Педагогіка на сьогоднішній день багато в чому досягла успіхів. Тож, не 

дивно, що було змінено саму модель освіти. Педагогічна парадигма – це основні 

ідеї та принципи. Наразі виокремлюють, такі освітні парадигми: раціональна 

(науково-технократична) та синергетична. 

 Сучасна гуманістична виховна модель освіти – це, по суті парадигма 

самореалізації особистості учня. Тобто, основна модель пройшла довгий шлях від 

навчання як нормативно побудованого процесу, зі своїм жорстким регламентом, до 

учіння, як індивідуального підходу до кожного школяра, його діяльності та 

всебічної підтримки зі сторони педагога. Формування у дітей стійкого інтересу до 

пізнання, бажання та вміння самостійно навчатися, а в реаліях сучасного світу, 

даний процес тісно пов’язаний з терміном «інтерактивність». Інтерактивне (з англ.. 

«interact», де «inter» - взаємний і «act» - діяти) навчання передбачає діалог між 

вчителем і учнем, взаємодію та взаєморозуміння між ними. Даний процес має 

відбуватись у комфортних умовах для учнів, щоб кожен усвідомлював свою 

унікальність та інтелектуальну спроможність. Не дивлячись, у якій формі, чи 

керуючись якою стратегією відбувається інтерактивне навчання – важливо, що воно 

допомагає вирішити проблеми, у такій атмосфері, де вчитель і учень поводять себе 

як рівнозначні суб’єкти навчання, які одночасно і навчають, і навчаються самі.  

 Дискусії у класі. Дискусії чудові тим, що створюють сприятливу атмосферу 

для обміну ідеями на рівні цілого класу. Під час такого розгорнутого обміну 

думками учні навчаються одне у одного, формують особисту  аргументовану думку, 

при цьому, з повагою ставлячись до оточуючих. 

 Лекція. Під час лекційних моментів уроку учитель ділиться зі школярами 

новою інформацією, або особистими поглядами та досвідом, якого учні поки що не 

мають, що забезпечує учнів базовою інформацію, яка необхідна для  розуміння 

принципів вирішення певних проблем. 

 Критичне мислення на уроках географії 

Основоположна мета сучасної освіти направлена саме на те, щоб навчити учнів 

критичному мисленню, умінню самостійно здобувати та опановувати знання з 

різних джерел інформації. Фундаментальним завдання модернізації освітньої 

системи України виховання молодого покоління, здатного до саморозвитку та 

самоосвіти, адже саме за цим майбутнє. Сприяння розвитку критичного мислення 

молоді - найактуальніше за умов сучасних реалій, у чому ми можемо впевнитись, 

спостерігаючи, хоча б, за сумною та жахливою ситуацію, яка склалася наразі в 

нашій країні. Вміти думати та аналізувати - цьому необхідно навчати з дитинства. 

«Золоте правило дидактики»  

 Коріння принципу наочності можна знайти і в народній педагогіці, що 

підтверджують такі вислови: "Краще раз побачити, ніж сто разів почути", 

"Бурчання наскучить, приклад научить", "Приклад кращий за правило" тощо. 



 Спроба науково сформулювати принцип наочності належить відомому 

основоположнику наукової педагогіки, великому чеському педагогу Я.А. 

Коменському. Даний принцип він сформулював у вигляді правила, яке пізніше 

стало загальновідоме як "золоте правило дидактики": "Тому нехай буде для учнів 

золотим правилом: усе, що тільки можна, пропонувати для сприймання відчуттями, 

а саме: видиме - для сприймання зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, що підляга 

смаку - смаком, доступне дотику - дотиком. Якщо які-небудь предмети відразу 

можна сприйняти декількома відчуттями, нехай вони відразу охоплюються 

декількома відчуттями". 

Виховні можливості гри на уроках географії 

 Гра - це один з найперших та найцікавіших видів людської діяльності 

загалом, і дитини зокрема, засобом її всебічного розвитку, невід’ємним методом 

виховання. Її назвали "супутником дитинства", адже ця діяльність, спрямована на 

орієнтування в предметній і соціальній сферах, в якій дитина відображає враження 

від пізнання світу й формує особисте ставлення до нього. 

 Дидактична гра як самостійна ігрова діяльність можлива лише за 

доступності дидактичних завдань для сприйняття дітьми, наявності у них 

зацікавленості, розуміння ними правил та ігрових дій, які, у свою чергу, залежать 

від багатьох факторів. Дидактичні ігри стимулюють особистісний розвиток учнів. 

Гармонійне поєднання в них навчального змісту географії з ігровим процесом 

вимагає від учителя педагогічної майстерності та уважного керівництва. 

 Національно-патріотичне виховання на уроках географії. Одним із важливих 

аспектів роботи учителя географії є забезпечення патріотичного виховання учнів, 

як на самих уроках, так і під час позакласної роботи. Шкільна географія відіграє 

значну роль у вихованні людини та формуванні національної свідомості 

підростаючого покоління. У патріотичному вихованні учнів, передусім, важливу 

роль відіграє вироблення сумлінного, відповідального ставлення до праці, потреба 

працювати задля процвітання своєї Батьківщини, родини та для себе; виховання 

поваги до людської праці.  

 Вивчення економічної та фізичної географії відкриває ще більші варіації для 

патріотичного виховання учнів. Знайомлячи учнів з господарством нашої країни, 

завжди акцентується увага на місце, що займає наша країни у світі, на українські 

енергетичні ресурси, на працьовитість нашого народу. Коли ми вивчаємо певні 

галузі промисловості, то знайомимось з національні виробниками, аналізуємо їх 

конкурентоспроможність. Також, дуже важливою є позакласна робота з географії, 

особливо один із її видів - шкільне краєзнавство. Краєзнавча робота  прищеплює 

любов до рідного краю, викликає зацікавленість до пізнання нового, формує 

практичні вміння та навички, сприяє вивченню природи, історії, населення рідного 

краю. Чи не головним завданням шкільного краєзнавства є вивчення учнями, з 

навчально-виховною метою, території рідного краю. 

 

 



Висновки 

 Місце географії в шкільній програмі можна обґрунтувати з точки зору 

значущості предмета, його потенціалу як освітнього ресурсу. Цей потенціал можна 

реалізувати, використовуючи як популярні, так і академічні географічні методи. 

Відповідальність за якість освітнього процесу несуть переважно вчителі, тому що 

вони беруть участь у розробці відповідних навчальні програм та особистих 

педагогічних прийомів.  

Географія багатогранна, наука, яка дає можливість педагогам виховувати нове 

покоління, тим самим будуючи наше спільне майбутнє. Виховне значення шкільної 

географії важко переоцінити. Географія як наука не тільки знайомить учнів зі 

сторонами світу, морями та океанами, вона дає можливість виховати людину, яка 

уміє і бажає вчитися, прагне особисто аналізувати отриману інформацію 

користуючись критичним мисленням; людину, яка любить свій рідний краї, з 

повагою ставиться до оточуючих, людської праці та до себе. Отже, виховні 

можливості географії багатогранні, тож важливо це розуміти та використовувати. 
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Організація тижня географії для ЗЗСО як форма реалізації творчого 

потенціалу вчителя 

Вступ. Значення географії в сучасному житті досить важко переоцінити, адже 

саме завдяки їй ми розуміємо явища і процеси, що відбуваються у світі та мають 

різний характер (природничий, суспільний, економічний). Саме тому ця наука є 

невід’ємною складовою навчання учнів, предметом, який впливає на формування 

світогляду школярів. Однак часто діти можуть не до кінця усвідомлювати, нащо ж 

їм потрібно вивчати дану дисципліну, або ж навіть бути зовсім не зацікавленими в 

ній. Власне, тому актуальним є розгляд методики організації і проведення 

предметних тижнів з географії. Під час їх проведення водночас використовується 

багато форм роботи, які сприяють зацікавленню учнів у зазначеному предметі. 

Втім, предметний тиждень є не лише особливою формою навчання, а і тим 

періодом, коли вчитель може якомога повніше розкрити власний творчий 

потенціал. Фантазія вчителя і різноманіття форм, методів і засобів в сукупності 

можуть допомогти створити такий комплекс заходів, що не тільки підвищуватиме 

мотивацію учнів до навчання та доводитиме їм користь географії як науки, а й буде 

для них своєрідним корисним дозвіллям, дозволить проявити власні здібності, 

зорієнтуватись у виборі професії і набути важливі комунікаційні навички: 

випробувати себе в ролі лідера чи попрацювати в команді з іншими школярами. 

Мета кваліфікаційної роботи – розробка позакласних заходів для організації 

тижня географії в 4-11 класах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

- Визначити сутність предметного тижня; 

- Розглянути основні принципи організації предметного тижня;  

- Запропонувати форми позакласної роботи з географії, які доцільно 

використати під час проведення предметного тижня; 

- Проаналізувати досвід організації тижнів географії вчителями ЗЗСО; 

- Розглянути методи і методичні прийоми, що можуть бути використані 

для розробки заходів для тижня географії; 

- Розробити позакласні заходи для тижня географії для учнів 4-5, 6-7, 8-

9, 10-11 класів; 

- Оцінити можливість реалізації розроблених позакласних заходів з 

географії на практиці. 



Об’єктом дослідження є предметний тиждень. 

Предметом дослідження виступають особливості організації предметного 

тижня та сукупність методів, форм і принципів його проведення. 

Матеріали і методи досліджень. Теоретичні положення щодо розробки, 

організації та підведення підсумків проведення предметних тижнів викладені в 

«Положеннях про предметні тижні». Згідно з ними, предметний тиждень є 

комплексом навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості і 

поглиблення знань учнів, а також збагачення фахового досвіду вчителів [1]. 

Предметні тижні виконують діагностичну, організаційну, моделювальну та 

організаторську функції. Щоб досягти максимальної ефективності в проведенні 

тижнів географії, слід дотримуватись багатьох умов, зокрема обирати активні 

форми роботи, враховувати можливості школи, потреби і вікові особливості дітей, 

сприяти їх самовдосконаленню, створювати комфортні умови для виховання 

школярів та, за можливості, залучати громадськість [1, 2].  

У ході дослідження були використані наступні методи: збору та аналізу 

літератури, нормативних документів, відкритих електронних ресурсів, аналіз і 

узагальнення досвіду педагогічних працівників, метод синтезу та порівняння. 

Результати та їх аналіз. Заради досягнення цілей предметних тижнів слід 

дотримуватись принципів масовості, видовищності, новизни, диференційованого 

підходу, інтерактивності [3]. Подібні заходи мусять бути системними. Організація 

предметних тижнів відбувається у два етапи: підготовка і власне проведення. У 

доробках Штемплера Ю., Озарчука А.В. наводиться досить великий перелік 

заходів, які вчитель може провести під час тижня географії: вікторини (у тому числі 

з використанням різних застосунків), естафети, географічні вечори, екскурсії, 

змагання з орієнтування, КВК, олімпіади, інтегровані уроки тощо[4]. 

Як показав аналіз досвіду вчителів географії (Лисої Л.Е., Цибулько Т.С., 

Озарчука А.В., Чуркала А.І. Петрюк Л.Б та інших), кожен  предметний тиждень має 

певні особливості: організовані заходи можуть проходити онлайн, включати в себе 

нестандартні уроки, мати змагальні елементи тощо. Багато вчителів застосовують 

краєзнавчий принцип та можливості мережі Internet, поєднують теорію і практику, 

проводять показ фільмів на географічну тематику. Досить часто можна зустріти 

розробки конкурсів «Найрозумніший», «Мандрівка в країну Кросвордію», «Що? 

Де? Коли?» - очевидно, дані ігри є доволі популярними через великі можливості для 

проявів креативності. Залежно від заходу застосовуються і різні методи: словесні, 

наочні, практичні; інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемного 

викладу, частково-пошуковий і дослідницький методи. Відповідно, вчителі 

отримують досить широкий набір методичних прийомів: постановка проблемних 

питань, робота з додатковими матеріалами, самоконтроль, закріплення знань, 

візуального аналізу, формулювання висновків тощо [5]. Звісно, перевага має 

надаватись таким методам і прийомам, що сприяють розвитку креативності, 

наукового мислення учнів і передбачають певну дослідницьку роботу. Під час 

проведення предметних тижнів використовується матеріал зі шкільної програми. 



Залежно від часу, коли проводиться тиждень, зміст і форми можуть досить сильно 

відрізнятись, адже, наприклад, на початку року учні не знають всього того, що в 

кінці, а в холодну пору проблематично проводити заходи на місцевості. 

Тижні географії, як правило, проводяться в 6-11 або 5-11 класах, однак є сенс 

також залучати і 4 класи, адже це слугуватиме мотивацією для вивчення даного 

предмету у подальшому та може допомогти учням адаптуватись до нових умов з 

переходом в середню школу, відчути себе приналежним до колективу старших 

школярів. Тому виконані розробки стосуються учнів 4-11 класів та розраховані на 

проведення в останній чверті навчального року. 

У ході дослідження були розроблені заходи до предметного тижня, що має 

назву «Фестиваль географії». Така назва покликана зацікавити учнів під час 

оголошення майбутнього тижня географії, вселити ентузіазм та бажання взяти 

участь. Предметний тиждень має на меті реалізувати різні навчально-виховні цілі, 

що варіюються залежно від заходу. При розробці класи були об’єднані в такі групи: 

4-5, 6-7, 8-9, 10-11. Для кожної був підготований окремий захід.  

У 4-5 класах було заплановано проведення позакласного заняття на тему 

«Компас – прилад для орієнтування в просторі». Його метою є ознайомити учнів з 

компасом і його будовою, дати поняття про азимут, сформувати навички 

користування компасом і руху за азимутом, розвивати логічне і просторове 

мислення і вміння аналізувати в учнів, виховувати самостійність, кмітливість, 

вміння працювати в команді. Даний урок містить як теоретичний матеріал про 

компаси і орієнтування у просторі (історія, з яких елементів складається прилад, 

поняття магнітного азимуту), так і практичні вправи та змагання (яке полягає у 

проходженні командами на швидкість певних маршрутів, що в кінці утворюють 

фігури). Це заняття частково проводиться у приміщенні і частково на місцевості. 

Після його проходження зацікавлених у подібній діяльності дітей варто у 

подальшому залучати до гуртків з орієнтування чи туризму. 

У 6-7 класах однією з вагомих складових навчальної програми є вивчення 

історії географії. Тому був розроблений виховний захід «Подорож у часі», що 

покликаний показати взаємозв’язки між географією та історією (головна ідея – 

вираз Е. Реклю: «Історія є географія в часі, а географія - історія в просторі») [6]. 

Дана гра є командною, тому організовувати її можна по-різному. Якщо у школі є 

лише один 6 і один 7 класи, можна звести їх докупи, розбивши при цьому їх на 

команди. Якщо у кожного класу є дві-три паралелі, то можна проводити окремо 

змагання між 6, окремо – між 7 класами. Якщо ж паралелей більше, то доцільним 

буде або скористатись достатньо містким приміщенням, або ж взагалі у кожному 

класі проводити окремо. 

Перед початком учні обирають капітанів. Вікторина проходить у декілька 

раундів, що називаються відповідно до історичних епох: «Давні часи», 

«Середньовіччя», «Великі географічні відкриття», «Новий час», «Новітній час». Під 

час кожного раунду кожна команда висуває учасника, що буде відповідати на 

наступне питання (при цьому вони можуть повторюватись лише тоді, коли кількість 



учасників команд менша за кількість запитань і тільки після того, як кожен з учнів 

з даної команди дасть відповідь на одне з запитань). Учасники по-черзі оголошують 

свої варіанти відповідей на питання, представлені на слайдах презентації, після чого 

суддя (вчитель) називає дітей, чиї відповіді зараховуються, як правильні. Якщо 

команда правильно відповідає на 5 питань в раунді, то отримує картку з мапою 

означеного періоду, яку клеїть в свій бланк. Таким чином, в кінці команди 

отримують складений ланцюжок мап від стародавніх часів до сьогодення. Команда, 

що складе найдовший ланцюжок з мапами, перемагає. Даний захід проводився під 

час виробничої педагогічної практики в школі у 6 класі. Як показав досвід, учні радо 

включались в гру і демонстрували власні роздуми на різні теми. 

Для 8-9 класів був запланований певний виклик. Вони вже багато знають, але 

й вивчати їм ще чимало. Тому розроблений захід покликаний як дозволити частково 

повторити вже пройдений матеріал, так і зацікавити у вивченні того, що буде далі 

(звісно ж, з допомогою додаткових матеріалів і після попередньої підготовки з 

вчителем). Захід «Географічний солодкий ярмарок» задовольняє обидві умови. 

Дане змагання потребує командної роботи. Кожен клас є окремою командою. 

Залежно від кількості паралелей, змагання можна проводити як в один день, так і в 

різні. Виконана розробка розрахована на участь двох 8-х та двох 9-х класів. Перед 

проведенням необхідна попередня підготовка. По-перше, кожному класу 

роздається список запитань для 4-11 класів, які мають бути опрацьованими тими 

учасниками, що стоятимуть за імпровізованими прилавками, тобто будуть 

«продавцями» (мають змінюватись кожної перерви, поки проводиться ярмарок, за 

кожним столом має бути мінімум 2 учасники). Для цього вчитель надає цим учням 

додаткову літературу або корисні посилання. По-друге, кожен клас має підготувати 

певні декорації для свого «магазину» (плакати, географічні стінгазети, настільні 

прикраси тощо), які мають приваблювати увагу інших учнів. По-третє, зарання 

мають бути підготовані солодощі. Кожен клас готує однакову їх кількість: 3 

різновиди по 10 шт. (втім, кількість може бути більшою чи меншою залежно від 

кількості учнів у школі). По-четверте, перед початком географічного ярмарку 

вивішується оголошення з інформацією про нього. 

Суть змагання полягає в наступному: у призначений день школярі приносять 

солодощі та оформлюють власні магазини. Кожен вид смаколиків має власну ціну: 

для учнів 1-3 класів вона вимірюється в грошовому еквіваленті, а решті для 

отримання бажаного треба відповідати на питання різної складності. Чим дорожчий 

вид солодощів, тим складніше питання отримують школярі від продавців. 

Відповідно, за кожну продану одиницю товару команди отримують певну кількість 

балів: за найдешевший – 3 бали, середньої ціни – 5 балів і найдорожчий – 7 балів. 

Перед «покупкою» учні мають називати свій клас. Щоб не було шахраювання з їх 

боку, за процесом варто спостерігати вчителям. Додатково класи отримують від 1 

до 5 балів за продані солодощі, оформлення і обслуговування (причому останні два 

пункти оцінюють інші учні в голосуванні) – виграє команда, що набере їх 

найбільше. За бажання учні можуть заплатити гроші за смаколик після відповіді на 



питання – усі зібрані кошти будуть використані на благодійність. Команді, якій 

вдасться зібрати найбільше коштів, отримає окрему нагороду. 

Захід для 10-11 класів спрямований на профорієнтацію і розкриття 

міжпредметних зв’язків. Були розроблені два інтегровані заняття з географії та 

інформатики на теми: «Геоінформатика та вступ до ГІС», «Створюємо карту 

самостійно». Вони спрямовані на глибше ознайомлення з ГІС та програмним 

забезпеченням, що використовується у цій галузі. Так, перше заняття є 

теоретичним, де учням показується алгоритм роботи в застосунку QGIS на прикладі 

створення карти з гідрографією певного регіону. Воно передбачає попередню 

підготовку учнів, а саме вивчення запропонованих додаткових матеріалів. 

Наступний урок передбачає виконання школярами практичної роботи за наданою 

покроковою інструкцією: вони мають створити карту-відмивку з рельєфом та 

гідрографією обраного регіону на основі завантажених даних. Дані заняття також 

спрямовані на розвиток логічного мислення учнів, вміння і навичок правильного 

користування застосунком QGIS, виховання самостійності. 

Для оцінки матеріали розробленого тижня географії були надані вчительці 

географії і біології Тетіївського ліцею №2 Тетіївської міської ради Київської області 

Гарбар Л.В. На її думку, представлені заходи є досить актуальними і сучасними 

(особливо інтегровані уроки). Позитивним моментом є можливість по-різному 

проводити один і той же захід в залежності від кількості учнів та класів. Перевагою 

розробленого тижня географії є те, що технічні можливості значної кількості шкіл 

є достатніми для його проведення. Деякі заходи, втім, є досить складними для 

організації (як-от географічний солодкий ярмарок), але за належної підготовки їх 

реально втілити в життя.  

Висновки. Таким чином, під час організації предметного тижня вчитель 

може проявити власну креативність, використовуючи як вже наявні форми 

проведення позакласної роботи з наповненням їх новим змістом, так і створюючи 

та впроваджуючи нові. Тиждень географії є можливістю для вчителя-предметника 

проявити себе та внести новизну в навчально-виховний процес. Як показав аналіз 

досвіду педагогічних працівників та власний, завжди слід враховувати можливості 

школи і вікові особливості учнів та створювати такі заходи, що були б цікаві учням 

та водночас пізнавальними.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ТЕМНОГО» 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Туристів завжди цікавили місця та пам’ятки, пов’язані зі смертю, 

різноманітними трагедіями, містичними історіями, антропогенними 

катастрофами. Такий вид туризму називається «темним» і має величезну 

популярність у наш час. В цілому, ця теми мало вивчена в Україні, у порівнянні 

з іншими видами туризму. Але, історія України переповнена різними трагічними 

подіями, які залишили по собі достатню кількість об’єктів для розвитку даного 

виду туризму і, на жаль, зараз ми також є свідками трагічних подій внаслідок 

російського вторгнення. В майбутньому багато міст (Буча, Ірпінь, Ворзель, 

Гостомель, Ізюм, Чернігів, Харків, Маріуполь, міста Донецької та Луганської 

областей та багато інших) та окремих об’єктів можуть стати новими центрами 

розвитку «темного» туризму. Отже, метою дослідження є аналіз сутності 

«темного» туризму, видів, ресурсів та перспектив розвитку «темного» туризму в 

Україні. Об’єктом дослідження є територія України. Предмет дослідження – 

витоки «темного» туризму та умови його розвитку на території нашої держави.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження ґрунтується на 

використанні загальнонаукових та спеціальних методів: аналізу та синтезу 

інформації, методу порівняння, узагальнення та систематизації, методу типології 

та SWOT-аналізу. Матеріалами для дослідження стали відкриті інформаційні 

джерела, наукові публікації та матеріали власних спостережень.  

Загальні аспекти розвитку темного туризму висвітлюються в окремих 

публікаціях, але це досить фрагментовані дослідження. Зокрема, теоретико-

методологічною основою дослідження стали роботи: Т. Заставецького, щодо 

основних категорій «темного» туризму [1], А. Романової, щодо визначення 

концепцій розвитку темного туризму [2] та С. Мирного, щодо перспектив 

розвитку чорнобильського туризму. Наукові дослідження у зоні відчуження 

здійснюються переважно працівниками установ, підпорядкованих Державному 

агентству України з управління зоною відчуження та організаціями, що 

залучаються до роботи адміністрацією Чорнобильської АЕС [3]. 

Виклад основного матеріалу. «Темний» туризм (англ. dark tourism) - 

туризм, суттєвою ознакою якого є відвідування місць, які в минулому були 

пов’язані з певною трагедією, лихом, смертю, а також з різною містикою; 

поєднує в собі елементи екстремального туризму. В літературі зустрічаються й 



такі назви «темного» туризму як: похмурий туризм, танатотуризм, скорботний 

та чорний туризм. 

Термін «темний» туризм, вперше з’явився в журналі "International Journal 

of Heritage Studies" в 1996 році, його використали дослідники з Каледонського 

університету (Глазго, Велика Британія) Дж. Леннон і М. Фолі. Пізніше авторами 

була видана монографія «Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster» 

(2001), після виходу якої поняття «темний» туризм набуло значного поширення. 

«Темний» туризм є симбіозом пізнавального, екстремального та пригодницького 

туризму; тісно пов’язаний з культурною спадщиною країни. Чим більш насичену 

історію має країна, тим більше можливостей для розвитку «темного» туризму.  

Щодо класифікації темного туризму, то варто звернути увагу на роботу 

Філіпа Стоуна (США) [4], який розробив типологію в залежності від рівня 

«темноти». Саме ця система (спектр темного туризму) дає нам змогу зрозуміти 

чи підходить даний об’єкт для використання в «темному» туризмі. Автор виділяє 

різні місця «темного» туризму: від найтемнішого – найбільш екстремальні 

туристичні заходи, до найсвітлішого – місця, що мають більш комерційний 

характер (основна мета - розважати туристів). Серед інших класифікації 

найбільш вживаним є варіант, де основними різновидами «темного» туризму є: 

туризм катастроф; містичний туризм; некропольний туризм (по кладовищах); 

туризм «смерті». Спорідненим типом є мілітарі-туризм, метою якого є подорож 

до місця, пов’язаного з воєнними діями. Відмінність між «мілітарі» та «темним» 

туризмом полягає в тому, що в основі першого є відвідування місць активних 

бойових дій. Проте, якщо воєнні дії в межах території припиняються та 

залишають після себе чимало пам’яток, місцевість може бути використана для 

розвитку «темного» туризму. Розвиток «темного» туризму неминуче слідує за 

повоєнною ситуацією. Так, впродовж 1992-1995 рр, коли столиця Боснії і 

Герцеговини була у сербській облозі, фотографії міста і жителів постійно 

публікували світові медіа. Після припинення війни до столиці – Сараєва почали 

активно приїздити туристи, які мали бажання особисто побачити міст Врбанья, 

який місцеві жителі називають мостом Ольги та Суади і мостом Бошко і Адміри. 

Досить важливим є визначення мотивації туриста. Як правило, основними 

причинами захоплення туристів «темними» об’єктами є: 

1. Отримання незабутніх вражень. Це один з найважливіших мотивів, адже 

сутність «темного» туризму і полягає в тому, щоб викликати у людей певні 

почуття. Не завжди йдеться про страх, це може бути й відчуття захоплення, 

спокою або вдячності.  

2. Новизна. Всі люди час від часу відчувають нудьгу та шукають заняття, які 

були б для них цікаві, і нерідко вибір падає саме на «темний» туризм. Серед 

сучасних туристів трапляються такі, яким вже не цікаві «класичні» тури, їх 

цікавлять нові, раніше не звідані почуття.  

3. Історія, патріотизм. Люди цікавляться історією з давніх-давен, нам завжди 

було цікаво дослідити історію минулих поколінь, тому щороку тисячі туристів 

відвідують гробниці, кладовища, склепи; найчастіше ті, які внесені до списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 



4. Цікавість. Коли з’являються нові варіанти відпочинку, про які раніше турист 

не чув, з великою мірою ймовірності його це зацікавить.  

Розвиток мережі Інтернет. Саме там людина отримує більшу частину інформації: 

новини про важливі політичні події у світі, про катастрофи, смерть. Звичайно, 

після перегляду подібних публікацій з’являється бажання побувати у тому 

самому місці, де це відбулося. «Темний» туризм, як і інші види туризму, має свої 

характерні особливості. Не кожна людина мріє відвідати місце якоїсь трагічної 

події або поїхати у відпустку з метою відвідати старовинне кладовище чи 

будинок з химерами, замість подорожі на море або гірськолижний курорт. Отже, 

даний вид туризму підходить для обмеженого кола людей, які мають специфічні 

вподобання. По-друге, не завжди туристи можуть задовольнити свої потреби у 

країні постійного проживання: досить часто деякі заходи «темного» туризму є 

забороненими і туристу необхідно відвідувати іншу країну. Україна має 

надзвичайно насичену історію, яка залишила по собі величезну кількість 

об’єктів, які можуть бути цікавими для поціновувачів «темного» туризму. Один 

з найвідоміших – Чорнобильська зона відчуження. У людей завжди було 

бажання відвідати місце найбільшої антропогенної катастрофи ХХ ст., проте 

починаючи з 90-х років більшість поїздок були нелегальними. Особливо велика 

кількість нелегальних туристів з’явилася у 2007-2009 роках після виходу 

комп’ютерної гри «S.T.A.L.K.E.R». Першим державним органом, який зайнявся 

організацією офіційних подорожей в зону відчуження було 

«Чорнобильінтерінформ» (1995 р.). Згодом у 2014 році було створене Державне 

агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Зараз найбільшим 

підприємством з організації екскурсій є туроператор «ЧОРНОБИЛЬ ТУР». На 

сьогодні Чорнобиль є одним з найпопулярніших місць в Україні, які відвідують 

Рис. 1. Динаміка кількості відвідувачів Зони відчуження 2017-2021 рр. [3] 

іноземці. Інтерес до цієї трагедії тільки виріс після виходу американо-

британського серіалу «Чорнобиль» (2019). За даними Центру організаційно-



технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження (ДП 

«ЦОТІЗ»), яке займається забезпеченням на території зони відчуження прийому 

та інформаційного супроводу відвідувачів, що прибувають з пізнавальною 

метою, у 2021 році зону відчуження відвідало 73086 осіб (рис. 1). 

 
Таблиця 1. Карта SWOT-аналізу «темного» туризму в Україні (виконано автором) 

Сильні сторони 

Давня унікальна історична та культурна 

спадщина; 

Велика кількість об’єктів придатних для 

розвитку «темного» туризму; 

Наявність ресурсів для розвитку туризму 

катастроф, некропольного, містичного та 

танатотуризму ); 

Значна зацікавленість даною темою, особливо 

серед туристів з інших країн; 

Невисока ціна на проживання та харчування для 

іноземних туристів; 

Високий транспортний потенціал; 

Слабкі сторони 

Вища собівартість, додаткові витрати на те, 

щоб дістатися до місць, де відсутня розвинена 

транспортна інфраструктура; 

Недостатня поінформованість про даний вид 

туризму; 

Обмежений вибір турів; 

Зосередженість об’єктів та пам’яток у Львові 

та Києві, хоча поодинокі об’єкти 

зустрічаються практично в усіх областях. 

Обмежене державне фінансування туризму в 

цілому; 

Недостатня кількість наукових публікацій на 

дану тему; 

Підходить для обмеженого кола людей, які 

мають специфічні вподобання 
Можливості 

Проведення рекламно-інформаційної роботи; 

Розвиток туристичної інфраструктури; 

Велике охоплення та сфера діяльності не 

розрекламованого виду туризму; 

Формування нових туристичних продуктів; 

Поява нових місць та об’єктів для розвитку 

«темного» туризму; 

Створення інтерактивної карти «темного» 

туризму України; 

Покращення інфраструктури поблизу 

розташування «темних» об’єктів; 

Дослідження світового досвіду організації 

«темного» туризму. 

Загрози 

Загальна відсутність сприятливого 

інвестиційного клімату в Україні; 

Пошкодження або знищення пам’яток через 

відвідування туристами; 

Перевантаження популярних місць; 

Неетичність проведення екскурсій даної 

тематики; 

Замки розглядають як ресурс пізнавального 

туризму і не пов’язують їх містичність з 

«темним» туризмом; 

Загроза збереженню пам’яток внаслідок 

вторгнення рф; 

Фінансово-економічна криза. 

Демографічна катастрофа. 

 

Цікавим є те, що з них 39172 особи – українці, це й не дивно, адже кожен 

українець з дитинства знає про Чорнобильську трагедію, і досягаючи 18-річного 

віку з цікавістю відвідує це місце. Вражаючим є і кількість іноземців – майже 34 

тис.осіб. За даними ДП «СОЦІЗ», більшість з них громадяни Польщі, США та 

Німеччини. Окрім цього, Україна має ресурси для розвитку танатотуризму, 

зокрема найбільш відомими об’єктами є: Бабин Яр, Меморіальний музей 

тоталітарних режимів та Національний музей-меморіал жертв окупаційних 

режимів «Тюрма на Лонцького». Наявні ресурси і для розвитку некропольного 

туризму. Найбільш відомими об’єктами є Байкове та Личаківське кладовища. 

Варто також згадати відомі в Україні місця для розвитку містичного 

туризму: Золочівський, Підгорецький, Олеський замки (Львівська обл.), 



Соминське озеро (Волинська обл.), замок Паланок (м. Мукачево), гора Жеваха 

(Одеська обл.), Кам’яна могила (Запорізька обл.), Кременецький замок 

(Тернопільська обл.), Антонієві печери Троїцько-Іллінського монастиря 

(Чернігівська обл.) та ін. Для дослідження стану і перспектив розвитку 

«темного» туризму було здійснено SWOT-аналіз (Табл. 1). 

Висновки. «Темний» туризм можна вважати однією з провідних галузей 

туризму, який з кожним роком набирає все більшої популярності. Зі зміною 

людських вподобань і новими тенденціями «темний туризм», надає клієнтам нові 

та унікальні враження. Основними причинами, які спонукають туристів до 

подорожей «темними» місцями, це бажання отримані нові враження; 

ознайомитися з історією своєї або будь-якої іншої країни; патріотизм; 

авантюризм; пам’ять. 

В цілому, серед українських вчених «темний» туризм залишається мало 

вивченою сферою. Водночас, зрозуміло що Україна має високий ресурсний 

потенціал для розвитку цього виду туризму і ми спостерігаємо збільшення 

туристичних потоків для відвідування об’єктів «темного» туризму, що було 

підтверджено виконаним SWOT-аналізом. Проте, не зважаючи на позитивні 

передумови, залишається низка проблем, які гальмують його розвиток, проте 

можуть бути усунені в майбутньому за державної підтримки. В перспективі 

сектор «темного» туризму може сприяти відновленню зруйнованих територій, 

продаючи специфічний турпродукт прихильникам з інших країн. Отже, 

дослідження попиту, аналіз настроїв та аналіз ризиків щодо розвитку туризму є 

життєво важливими, щоб допомогти відновленню економіки України та  

визначення ролі туризму в цьому процесі, після припинення бойових дій.  
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З 

РЕСПУБЛІКОЮ МОЛДОВА 
 

Вступ. Важливе значення для зовнішньої політики України в багатьох 

аспектах діяльності, зокрема економіки, бізнесу, туризму та культури мають 

двосторонні стосунки з Республікою Молдова. І хоча здобуття незалежності 

обома державами датується кінцем ХХ ст., культурні, торгівельні та освітні 

зв’язки між українцями та молдованами існували упродовж тривалого періоду 

часу. Після Другої світової війни сформувались сучасні межі України та 

Молдови, а 1991 р. країни здобули незалежність, отримавши 1222 км спільного 

кордону. Актуальність дослідження полягає у необхідності цілісного аналізу 

стану транскордонного співробітництва України та важливості оновленого 

погляду на перспективи їх майбутнього розвитку, після війни зокрема. Метою 

даної роботи є аналіз транскордонного співробітництва України та Молдови 

задля розуміння перспектив розвитку багатогранних взаємодій у подальшій 

співпраці. Об’єктом дослідження є території країн України та Молдови, 

зокрема, прикордонні адміністративні одиниці (області, райони та ОТГ). 

Предметом дослідження є комплекс заходів, що визначають транскордонне 

співробітництво економічного, політичного, соціально-культурного, 

туристичного спрямувань. 

Матеріали та методи досліджень. Під час написання даної роботи було 

застосовано історичний метод для виокремлення головних аспектів минулого, 

методи аналізу та синтезу інформації. Також в умовах активних бойових дій та 

низки провокацій на території Придністров’я, було застосовано метод 

спостереження та співставлення, сутність якого полягає у моніторингу чинної 

ситуації в країнах в цілому та виокремленні фактів, що підтверджуються 

офіційними джерелами  обох країн (керівники, уряди, тощо). Не маючи офіційної 

інформації, на яких умовах завершиться війна з Росією, було використано метод 

аналізу конкретних ситуацій (case study), що передбачає виокремлення суті 

проблем, аналіз власне ситуації збройного вторгнення і еволюції молдавського 

погляду на війну в сусідній країні, та формування припущень розвитку 

двосторонніх відносин у майбутньому. Інформаційною основою дослідження 

виступають наукові публікації останніх років, новинні релізи МЗС та ВР 

України, закони України, матеріали посольства України в Кишиневі, веб-

сторінки облдержадміністрацій та Єврорегіонів. 



Виклад основного матеріалу. Згідно з Законом України «Про 

транскордонне співробітництво», транскордонне співробітництво 

визначається, як «…це спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення 

економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і 

інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин в Україні і 

відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у межах 

компетенції, визначеної їх національним законодавством…» [3]. Реалізація 

двосторонніх ініціатив у прикордонних територіях  є можливою за рахунок: 

«Протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Україною і 

Республікою Молдова» [1], «Угоди між Урядом України та Урядом Республіки 

Молдова про співробітництво прикордонних областей України та 

адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова» [4], «Угоди між 

Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та 

охорону прикордонних вод» [5], та постанови Кабінету міністрів України від 14 

квітня 2021 р. №408 «Про затвердження Державної програми розвитку 

транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки» [2]. Серед періодичних 

видань, за роки незалежності було опубліковано чимало статей присвячених 

двостороннім транскордонним відносинам між Києвом та Кишиневом. Зокрема 

важливо відзначити праці: Патлашинської І. В. (2013); Харічкова С.К., 

Андрєєвой Н.М. та Нездоймінова С.Г. (2011); Кифяк В. (2018);  Вишні І. (2017); 

Колодійчук А.В. (2015); Раздорожної С. В. (2018); Стрельчук Н. та Дронь К. 

(2018); Чорної Л. (2017). Серед основних вагомих робіт неукраїнських авторів 

варто відзначити праці Барбулеску І.Г., Брі М., Тодераш Н. (2020) (Румунія), 

Корнеа С (2017), Попович А. (2021) (Молдова). З перших років незалежності 

Республіка Молдова опинилась у вирії внутрішнього конфлікту із 

сепаратистськими рухами Гагаузії та Придністров’я. Одночасно з тим 

позначився вплив Румунії та Росії на розвиток внутрішньополітичної ситуації. 

Офіційна позиція України з тих пір і до сьогодення залишається незмінною та 

принциповою – підтримка суверенітету та непорушності державних кордонів 

РМ. Політична кооперація та дипломатичні зусилля Києва допомогли 

стабілізувати ситуацію всередині держави, а сама Україна виступає у ролі 

посередника у вирішенні придністровського конфлікту. Також у 1997 р. 

Україною, Молдовою, Грузією та Азербайджаном було засновано організацію 

ГУАМ, на базі якої проводиться політична, економічна, культурна співпраця. 

Важливим елементом двосторонніх відносин стала домовленість між урядами 

країн про обмін територією – Молдова мала передати в українську власність 

частину автостради та територію по якій вона проходить обабіч с. Паланка, що 

значно полегшувало транспортне сполучення між частинами Одещини 

(остаточно права власності перейшли у 2011 р.), а Україна, в свою чергу, 

передавала Молдові, яка не має виходу до морю, ділянку в районі с. 

Джурджулешти для будівництва порту на березі річки міжнародного значення – 

Дунаю. До прикордонних (див. рис. 1) з Молдовою територій належать (згідно 

нового АТУ) Чернівецька (Дністровський район), Вінницька (Могилів-

Подільський, Тульчинський райони) та Одеська (Подільський, Роздільнянський, 



Одеський, Білгород-

Дністровський, Болградський, 

Ізмаїльський райони) області. 

Загалом на межі з РМ 

розташовано 29 об’єднаних 

територіальних громад. З 

Молдавської сторони, біля 

кордону з Україною 

знаходиться 13 

адміністративно-

територіальних одиниць: 11 

районів (Бричанський, 

Окницький, Дондушанський, 

Сороцький, Дубосарський, 

Штефан-Водський, 

Каушанський, Чімішлійський, 

Бессарабський, Тараклійський 

та Кагульський), Автономне 

територіальне утворення 

Гагаузія та Автономне 

територіальне утворення з 

особливим правовим статусом 

Придністров’я (не 

контролюється Кишиневом). 

Транскордонне 

співробітництво реалізується 

значним чином в межах сформованих, спільно з Румунією, єврорегіонів (див. 

рис.1.): «Нижній Дунай», «Верхній Прут» та «Дністер». Основна мета таких 

регіонів направлена на поглиблення кооперації місцевих громад із закордонними 

партнерами, задля створення сприятливого інвестиційного клімату, культурного 

простору, соціального захисту населення, розвитку економічного становища та 

спільної боротьби із забрудненням довкілля і проведенням природоохоронних 

заходів, в рамках єдиної та взаємопов’язаної, географічно та економічно, 

прикордонної території держав. 

Єврорегіон «Нижній Дунай» було утворено 1998 р., до складу якого 

входять Одеська область України, повіти Галац, Тулча, Браїла Румунії та 

Кагульський і Кантемирський райони Молдови. Регіон розташовується у 

Подунав’ї, яке має вигідне транзитно-транспортне положення та 

характеризується культурної спорідненістю. Головними завданнями є 

покращення соціально-економічного становища громад регіону, екологічна, 

торгівельна співпраця, спільний розвиток та модернізація транспортної 

інфраструктури. Після вступу Румунії до ЕС на території єврорегіону починає 

впроваджуватися Європейський інструмент сусідства та партнерства, набуття 

статусу юридичної особи. В рамках Єврорегіону було створено вільні економічні 

зони в молдавському порту Джурджулешти та українському порту Рені, а також 

 
Рис. 1. Прикордонні території реалізації транскордонного 

співробітництва [укладено автором на основі відкритих 

даних OSM із використанням інструментів QGIS] 



екологічні програми «Консолідація мережі природоохоронних територій для 

збереження біорізноманіття та стійкого розвитку регіону дельти Дунаю та 

нижнього Пруту PAN Nature», а також «Прикордонне міждисциплінарне 

співробітництво для перешкоджання стихійних лих та пом’якшення забруднення 

навколишнього середовища Єврорегіону «Нижній Дунай»». Незважаючи на 

економічну кооперацію адміністративні одиниці є віддаленими від економічних 

центрів країн та депресивними з недосконалою інфраструктурою та обмеженою 

мінерально-сировинною базою, що гальмує притік інвестицій до регіону.  

Єврорегіон «Верхній Прут» створено 2000р., він включає Чернівецьку, 

Івано-Франківську області України; повіти Сучава, Ботошань Румунії; 

Бричанський, Окницький, Єдинецький, Ришканський, Глодянський, 

Фалештський та Синжерейський райони Молдови. Головними спрямуваннями 

розвитку регіону є сприяння економічному та соціальному прогресу, оптимізація 

митної діяльності та безпеки кордонів, сприяння місцевим громадам. У розвиток 

Єврорегіону вагому віху внесли неурядові організації громадськості, зокрема у 

2009 р. була створена відповідна коаліція організацій Єврорегіону «Верхній 

Прут», а у 2011 р. проведено перший семінар спільно з молдовськими та 

румунськими неурядовими об’єднаннями з розвитку регіону. Задля формування 

сприятливого інвестиційного клімату та розвиток бізнес-середовища в 

Чернівецькій області було організовано проєкти «Jo.B.S Centre», «Формування 

мережі інституцій інноваційної інфраструктури транскордонного регіону». В 

рамках природоохоронної діяльності проводяться різноманітні спільні тренінги, 

семінари та «Тиждень збереження навколишнього середовища та раціонального 

водокористування». 

Єврорегіон «Дністер» було утворено у 2012 р. до складу якого входять 

Вінницька область України та Сороцький, Дубосарський, Дондушанський, 

Окнинський, Резінський, Флорештський і Шолданештський райони Молдови.  

Діяльність Єврорегіону стосується сталого розвитку та досягненню 

гармонійного стану територій на березі р. Дністер. З моменту створення активно 

просуваються спільні ініціативи з розвитку туризму, спорту, дбайливого 

природокористування річкою та природоохоронних ініціатив, поглиблення 

культурної, наукової взаємодії. Керівництво Єврорегіону активно співпрацює з 

Академією спроможності громад та Міжнародним сільськогосподарським 

кластером «Дністер» на шляху до створення економічної та інвестиційної 

привабливості територій. Загалом Вінничина відіграє найбільш активну роль в 

прикордонній взаємодії серед усіх областей, за ініціативи облради якої, 

розпочалась діяльність Транскордонного економічного форму у 2013 р.  Варто 

відзначити кооперацію з іншими об’єднаннями Європи, зокрема у 2013 р. було 

реалізовано проект «Спільні зусилля з міграції та реінтеграції в Єврорегіонах 

«Дністер» і «Pro Europa Viadrina»». У 2018 р. «Дністер» успішно реалізував 

програму «Транскордонна мережа для інноваційного сільського господарства». 

Вагому ланку складає участь волонтерських організацій у розвитку регіону, 

зокрема реалізація спільного проєкту з модернізації обладнання Тростянецької 

лікарні на Вінничині.  



В межах Єврорегіонів проводиться діяльність із утворення 

транскордонних кластерів, успішним показником якої є формування 2009 р. 

першого україно-румунського аграрного кластеру з вирощування плодово-

ягідних рослин та розвитку садівництва, та створення «Трансагрополісу» - 

спільної платформи для кооперації аграріїв України, Молдови та Румунії з 

подальшим виходом товарів на ринки Європи. У межах кластеру відбувається 

також кооперація з молдавськими аграріями. Екологічна діяльність представлена 

масштабними програмами «Покращення екологічної ситуації в басейнах річок 

Прут та Дністер шляхом покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях та 

Дрокії» і «Будівництво очисних споруд, як спосіб вирішення екологічних та 

соціально-побутових проблем прикордонних територій сіл Кельменецького 

району Чернівецької області та району Бричень Республіки Молдова», завдяки 

чким вдалось владнати деякі проблеми якості води в пограничних урбанізованих 

територіях.  

За рамками діяльності Єврорегіонів також активно впроваджуються 

різноманітні транскордонні ініціативи. Варто заважити, що питання сталого 

розвитку територій не обмежується створеними регіонами; у 2013-2014 рр. було 

покладено початок реалізації ініціативи «Принципи стабільності концепції 

розвитку інтегрованого простору в міських поселеннях в транскордонному 

регіоні» вздовж усього україно-молдавського кордону (виключаючи 

Придністров’я). Особливе місце займає культурна кооперація – спільними 

зусиллями було організовано Міжнародний культурний фестиваль «Русалка 

Дністрова» та Міжнародний фестиваль музики і танцю «В тіні дуба». Велика 

частка українців проживає у Придністров’ї, Окницькому, Бричанському 

районах; у свою чергу значна кількість етнічних молдаван проживає у 

Ренійському та Дністровському районах України. В РМ діють локальні 

українські культурні організації, радіостанції, газети, зокрема і на території 

ПМР. На півночі країни, розташовані 4 представництва Асоціації української 

молоді «Злагода», яка підтримує українську самобутність на теренах Молдови. 

Співпраця з культурними організаціями Придністров’я можлива, за умови 

дотримання норм  передбачених законодавством РМ. Не менш важливою є 

регіональна кооперація з керівництвом АТУ Гагаузія, задля підтримання 

національної ідентичності етнічних гагаузів та розвитку їх культури в місцях 

проживання на Одещині. В рамках посилення транскордонних зв’язків у напрямку 

туристської діяльності важливо окреслити цілеспрямовані дії Єврорегіону для 

популяризації дестинацій, посилення туристських контактів, співпраці з місцевою 

владою задля модернізації закладів матеріально-технічної бази та вдосконалення 

транспортного покриття. До головних об’єктів туризму на які зосереджена увага 

належать, в Україні: туристичні пам’ятки м. Вінниця, меморіальний комплекс пам’яті 

жертв нацизму на місці колишньої ставки А. Гітлера, Кармелітський монастир у м. Бар, 

низка музеїв Вінничини, палац Потоцьких в Тульчині, скіфське городище Великі вали 

поблизу Немирова, історико-культурний заповідник Буша, Гайдамацький яр, м. 

Хмільник; в Молдові: Свічка подяки на Бекирівській горі, с. Жабка, м. Ципова, 

монастир Руді, с. Косуець, Сороцька фортеця. Недооціненою залишається співпраця в 

туристичній галузі. Хоча на даний момент Молдова не представляє інтересу для 

більшості українців, це бюджетна країна з безвізовим режимом для України. 



Розташовуючись в багатокультурному регіоні Бессарабія, український Буджак та 

прикордонні райони Молдови представляють вагому цінність для розвитку етнічного 

та гастрономічного туризму. Зокрема популяризація маршруту «Доріг вина та смаку 

Української Бессарабії» стимулює розвиток аналогічних ініціатив з молдавської 

сторони, особливо в галузі винного туризму з можливостями кооперації з українською 

стороною. Існує залізничне сполучення між Одесою і Кишиневом, та до початку війни 

з РФ існував широкий спектр автобусних турів до Молдови. Також важливо звернути 

увагу на наявність двох прикордонних стиків – точок перетину кордонів 3 держав 

(Україна, Молдова, Румунія). Перший стик розташований у Чернівецькій області 

поблизу с. Мамалига, другий на Одещині біля м. Рені. Прикордонні стики 

користуються популярністю серед туристів Європи та можуть бути потенційними 

місцями розвитку туризму. 

Висновки. Після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022р. 

Молдова прийняла значну кількість українських біженців (понад 100 тис осіб) та 

виражала підтримку Києву на дипломатичному рівні. Молдова продовжує надавати 

гуманітарну підтримку та співпрацювати задля недопущення виникнення загрози з 

боку ПМР. Перемога України у війні стане важливою віхою для збільшення політичної 

ролі Києва серед європейських країн та подальшої більш тісної співпраці. Україна 

підтримує цілісність Молдови та спрямована на досягнення з нею гармонійних та 

дружніх відносин, тож можна вважати, що і у повоєнний час вектор двосторонніх 

стосунків буде направлений на поглиблення кооперації прикордонних територій, як в 

економічній, так і в культурній та туристській галузі. Характер транскордонного 

співробітництво між Україною та Республікою Молдова можна оцінити як тісний та 

різносторонній. В рамках трьох Єврорегіонів здійснюється економічна, 

природоохоронна, культурна, туристична діяльність. Культурна складова 

співробітництва, загалом, досить широко та якісно представлена за рахунок місцевих 

діаспор та відкритості обох сторін для розвитку локальних спільнот. Зв'язок з нею має 

туристична діяльність, яка на даний момент фактично неможлива внаслідок ведення 

бойових дій, проте має широкі перспективи у майбутньому за рахунок єдності 

етнокультурної складової Бессарабії,  що може бути використано для подальшого 

спільного розвитку. 
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ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ У МЕЖАХ ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКИХ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ 

 

Вступ. Туризм та рекреація є важливою складовою сучасного життя, за 

допомогою якого люди задовольняють свої потреби, зокрема такі, як 

покращення стану здоров’я, емоційного стану, отримання нових вражень, знань 

і т. д. Національні природні парки (НПП) є складовою природно-заповідного 

фонду, діяльність в яких обмежується та регулюється, проте на їхній території 

можливі послуги з певних видів туризму й рекреації. В Україні НПП не так 

популярні, як наприклад в США, де щорічно парки відвідують десятки мільйонів 

людей, проте наявність різних природних ландшафтів, різноманітної флори та 

фауни, історико-культурних туристичних об’єктів створює сприятливі умови 

для розвитку туристично-рекреаційної діяльності в межах даних парків. 

Національні природні парки України, що знаходяться в прибережній смузі 

можуть запропонувати досить широкий спектр туристично-рекреаційних послуг, 

а з урахуванням виходу до моря та наявності пляжів, вони мають деякі переваги 

в порівнянні з багатьма іншими НПП України, що розміщенні на суходолі. 

Метою кваліфікаційного дослідження був аналіз туристично-рекреаційного 

потенціалу прибережно-морських НПП України. Об’єктом дослідження стали 

НПП, що мають вихід до моря, предметом – туристично-рекреаційна діяльність 

у їхніх межах. Основними завданнями роботи були: аналіз сучасного стану 

туристично-рекреаційної діяльності в прибережно-морських НПП України; 

аналіз умов і потенціалу туризму та рекреації на цих територіях; розробка 

SWOT-аналізу розвитку туризму та аналіз перспектив туризму і рекреації в 

межах цих НПП. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження ґрунтується на таких 

методах, як: описовий – для опису сучасного стану туризму, метод аналізу – для 

дослідження перспектив туристично-рекреаційної діяльності, порівняльно-

географічний – для встановлення спільних рис та відмінностей між 

географічними об’єктами та процесами. Аналіз наукових джерел показав, що 

проблемам стану та розвитку туристично-рекреаційної діяльності в межах НПП 

в цілому приділяється значна увага. Для дослідження була використана 

інформація з сайту «Природно-заповідний фонд України» [1], офіційних сайтів 



національних природних парків України та деяких інших відкритих джерел 

інформації. 

Виклад основного матеріалу. В першому розділі – «Теоретичні засади 

розвитку рекреації і туризму» – висвітлено чинники розвитку туризму та 

регуляція туристично-рекреаційної діяльності в межах національних природних 

парків України. Головними чинниками розвитку туризму виступають внутрішні: 

природно-географічні та кліматичні умови і особливості, економічна, політична 

ситуації всередині країни, рівень добробуту, освіти, культури населення, стан 

інфраструктури і т. д. та зовнішні: фактори, що впливають на розвиток туризму 

через соціальні, демографічні й технологічні зміни, економічний і фінансовий 

розвиток, розвиток транспорту, торгівлі, інфраструктури, безпеку подорожі і т. д. 

Національні природні парки є складовою природно-заповідного фонду України, 

де туристично-рекреаційна діяльність  обмежується та регулюється. Території 

НПП поділені на чотири функціональні зони: заповідну зону, зону регульованої 

рекреації, зону стаціонарної рекреації та господарську зону. У зоні регульованої 

рекреації можливе лише тимчасове перебування туристів та рекреантів. Для 

розміщення рекреантів та їх обслуговування виділяють зону (або декілька) 

стаціонарної рекреації. 

У другому розділі «Методичні аспекти дослідження» розглядається 

методика характеристики туристичного потенціалу території / регіону. 

Теоретико-методичною основою для цього стала робота Ю. О. Юхновської щодо 

методичних підходів до оцінювання туристичного потенціалу регіонів [2]. 

Туристичний потенціал є сукупністю природних, історико-культурних об’єктів 

та економічних, соціальних й технологічних передумов для організації 

туристичної діяльності. Компоненти характеристики туристичного потенціалу 

певної території або регіону складаються з декількох груп: 1) історико-

культурний потенціал (наявність на території  історико-культурних пам’яток, 

рівень їх значущості, їхня цінність та сучасний стан); 2) природно-рекреаційний 

потенціал (кліматичні умови, ландшафти, рельєф, ґрунт, наявність водних 

об’єктів, лісів, сільськогосподарських територій); 3) привабливість території 

(наявність цікавих пам’яток історії, культури, археології, природи і т. д.); 

4) екологічний стан території (забрудненість навколишнього середовища, 

шумовий фон);  5) інфраструктурний потенціал (наявність на території закладів 

або засобів розміщення, які повинні задовольняти різні категорії туристів, 

наявність закладів харчування, кількість місць для цих обох видів послуг); 

6) інформаційний потенціал (забезпеченість спеціалізованими інформаційними 

продуктами для туристичної діяльності, законодавча база стосовно розвитку й 

використання ЗМІ, використання суб’єктами туристичної діяльності 

інформаційних технологій і систем); 7) фінансовий потенціал (прибутки, 

отримані за сплату туристичних послуг, фінансування суб’єкту туристичної 

діяльності, державні дотації і т. д.); 8) інвестиційний потенціал (інвестиції в 

туристичну діяльність суб’єкту, реконструкція / модернізація / будівництво 

туристичних об’єктів та інфраструктури, кошти отримані від інвесторів, що 

направлені на розвиток туристичної діяльності); 9) управління (нормативно-

правові акти щодо використання та регуляції туристичної діяльності на 



території, наявність систем управління); 10) кадровий потенціал (забезпеченість 

професійними гідами та екскурсоводами, обслуговуючим персоналом); 

11) соціальний потенціал (кількість робітників у туристичній сфері, наявність 

закладів освіти різних видів, в яких є підготовка у туристичній сфері). Всі ці 

чинники безпосередньо впливають на рівень розвитку туристичної діяльності, 

певної території / області / регіону і т. д., визначають туристичну спеціалізацію, 

рівень  привабливості у туристів тощо. 

Третій розділ кваліфікаційного дослідження – «Туризм і рекреація у межах 

прибережно-морських національних природних парків України» – присвячений 

аналізу сучасного стану та перспектив розвитку туристсько-рекреаційної 

діяльності в прибережно-морських НПП. В Україні станом на 1 лютого 2022 р. 

організовано 8 прибережно-морських НПП, проте 2 з них розташовані тимчасово 

на окупованих територіях в Донецькій області та АР Крим. До вказаного періоду 

прибережно-морські парки пропонували та надавали послуги з таких видів 

туристично-рекреаційної діяльності: «Джарилгацький», «Азово-Сиваський» 

(Херсонська область), Приазовський  (Запорізька область), 

«Нижньодністровський», «Тузловські Лимани» (Одеська область), 

«Білобережжя Святослава»  (Миколаївська область)  – пішохідний та 

автомобільний туризм, пляжний відпочинок, яхтинг, сплави,  велотуризм, 

екотуризм, кліматотерапія, рибальство, бьордвочінг, фотоподорожі, кемпінг та 

ін.; НПП «Білобережжя Святослава»  пропонує також етномандри і 

бальнеологічні процедури. Окрім цього, НПП пропонують свої екскурсії та 

маршрути – сухопутні, морські та комбіновані, з використанням автомобілів, 

катерів, а також піші. За тривалістю подорожі є маршрути які займають декілька 

годин, одноденні та багатоденні. У більшості парків прокладено екологічні 

стежки. За рахунок наявності історико-культурних об’єктів в межах цих НПП 

окрім суто природного напрямку, існують й елементи культурно-пізнавального 

туризму. Але, незважаючи на можливості, потенціал цих НПП не 

використовувався в повній мірі для туристично-рекреаційної та еколого-

просвітницької діяльності.  
Було виконано SWOT-аналіз розвитку туризму у цих НПП, завдяки якому було 

виділено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Сильні сторони: унікальний 

природний потенціал, вихід до моря, наявність бальнеологічних ресурсів в деяких 

НПП. Слабкі сторони: незадовільний стан інфраструктури, недостатня кількість 

актуальної спеціалізованої інформації про туристично-рекреаційну діяльність, 

недостатній рівень проведення еколого-просвітницької діяльності. Можливості: 

розширення туристично-рекреаційних послуг, розвиток екологічного туризму та 

проведення екологічної освіти, розвиток спортивного, пляжного, зеленого, 

реабілітаційного, бальнеологічного та пригодницького видів туризму і рекреації. 

Загрози: погіршення екологічного стану, відсутність інвестування в розвиток 

туристично-рекреаційної діяльності.  

Таким чином, НПП мають як позитивні чинники для розвитку туризму, так і 

негативні. Позитивні – наявність унікального природно-рекреаційного потенціалу з 

різними видами ландшафтів (морські узбережжя, лимани, озера, степи, ліси); території 

є привабливими за рахунок наявності пам’яток історії, культури і т.д.; історико-

культурний потенціал в цих НПП значно менший ніж природній, проте він існує і 



також позитивно впливає на розвиток туризму; території НПП є екологічно чистими. З 

іншими складовими туристичного потенціалу дещо гірше. Так, інфраструктурний 

потенціал НПП недостатньо розвинений та не відповідає всім сучасним вимогам, а 

транспорт для автомобільних та водних маршрутів є переважно застарілим. Також на 

території деяких НПП відсутні деякі складові інфраструктури (наприклад, заклади 

харчування в НПП «Білобережжя Святослава»). Головною проблемою є слабкий 

інформаційний потенціал, адже знайти інформацію про туристичну діяльність в межах 

цих НПП можна тільки на веб-сайтах цих же НПП (не всі парки їх мають), а також на 

офіційному веб-сайті Природно-заповідний фонд України. На інших туристичних веб-

сайтах та порталах інформації щодо НПП майже немає. Проблемними чинниками є і 

досить слабкий фінансовий та інвестиційний потенціал, що часто підсилюється 

недостатньою кількістю кваліфікованих працівників, особливо у сфері туризму й 

рекреації. Щодо конкретних напрямів туристичної та рекреаційної діяльності, то всі 

парки мають значний потенціал для  розвитку екологічного туризму із впровадженням 

еколого-просвітницької діяльності. Три парки мають бальнеологічні ресурси, що дає 

значний поштовх для розвитку бальнеологічних курортів в межах цих парків. 

Потенційним видом туризму на територіях цих НПП міг би стати адаптивний туризм 

для людей із основних адаптивних груп, для яких було би доцільно створити окремі 

екскурсійні маршрути та стежки. Додатковим плюсом для відвідувачів є те, що 

незважаючи на досить спільні риси всіх НПП в плані природного потенціалу (степові 

ландшафти та піщані морські узбережжя), деякі парки мають в своєму складі лісові 

зони, в тому числі штучні. Це такі НПП, як «Тузловські Лимани», 

Нижньодністровський та «Білобережжя Святослава», останній окрім цього має озера, 

що також значно розширює можливості. Проте, для розвитку туризму необхідно 

поширювати інформацію стосовно цих парків. Так у 2021 р. був створений офіційний 

веб-сайт присвячений об’єктам природно-заповідного фонду України, але інформація 

в даному ресурсі  не завжди є актуальною. Також вона недостатньо наповнена та 

інформативна. Чудовим прикладом для розвитку такого ресурсу є аналогічний сайт від 

Служби національних парків США. Важливим кроком для розвитку туризму  є 

розбудова та модернізація інфраструктури НПП, а також створення й продажу 

сувенірів, одягу і т. п. із символікою даних парків, що добре б вплинуло на рекламу та 

імідж.  

Висновки. Національні природні парки, незважаючи на порівняно малу 

популярність, є досить перспективними об’єктами для туристично-рекреаційної 

діяльності, оскільки е екологічно чистими, мають унікальний природно-рекреаційний 

потенціал, а кількість відвідувачів є регульованою, що підсилює комфорт. Природний 

потенціал в сукупності з історико-культурною спадщиною створює можливості для 

розвитку різних видів туризму й рекреації, а також екологічної просвітницької 

діяльності. Ключовим фактором розвитку туризму даних НПП є створення бренду та 

впровадження маркетингової діяльності, завданням якої є інформування потенційних 

туристів про можливі послуги. Іншим важливим кроком є залучення інвесторів для 

покращення інфраструктури,залученні нових професійних кадрів в галузі туризму й 

рекреації, а також для  поліпшення привабливості прибережно-морських НПП. 
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ТУРИСТСЬКО- РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ М. КОНОТОП 

Вступ. Туризм є невід’ємною складовою економіки будь-якої країни. А 

Україна є однією з провідних держав світу за кількістю туристичних відвідувань 

в рік. Але, при цьому, зазвичай, туристи відвідують такі міста як Київ, Львів, 

Харків, Одеса та низку курортних міст. Через це, є всі підстави вважати, що 

потенціал туристичної галузі не використовується належним чином і в повну 

силу. Якщо змістити акценти в бік менших міст, які мають достатню кількість 

туристсько-рекреаційних ресурсів та розвивати їх медійність, тобто будувати 

навколо них бренд, таким чином можна збільшити кількість туристичних потоків 

та покращити економічну ситуацію в Україні. Тому було вирішено провести 

дослідження, пов’язане з туристсько-рекреаційним потенціалом міста Конотоп. 

Актуальність роботи полягає у необхідності аналізу ресурсної та 

інфраструктурної складової міста, для визначення потенційних напрямів 

туристичного розвитку у післявоєнний період. Метою дослідження є аналіз 

наявних туристсько-рекреаційних ресурсів та інфраструктури міста Конотоп для 

визначення потенційних напрямків розвитку туристичної галузі на його базі. 

Об’єктом даного дослідження є територія міста Конотоп. Предмет – 

туристсько-рекреаційний потенціал Конотопа. 

Місто Конотоп – адміністративний районний центр, розташований в 

західній частині Сумської області на відстані 129 км від обласного центру - м. 

Суми і на відстані 248 км від м. Києва. Конотоп відноситься до середніх міст, 

станом на 01.01.2019 р., населення міста складало 87,1 тис. осіб.  

Матеріали та методи досліджень. Під час проведення дослідження 

використовувались загальнонаукові методи, а саме синтез, аналіз та 

узагальнення. Статистичний та математико-аналітичний методи 

використовувалися для висвітлення статистичних показників. Також 

використано спеціальні методи, такі як системно-структурний, для 

систематизації аналізованої інформації та історико-географічний метод, при 

дослідженні наявних туристсько-рекреаційних ресурсів. 

При написанні було розглянуто роботи низки науковців, зокрема А.О. 

Корнус, С.І. Сюткіна, В.В. Чайки та інших, але їх праці націлені більше на 

туристичну ситуації на Сумщині в цілому, а Конотоп там згадується побіжно, не 

конкретизуючи[6]. Також проблемою є неактуальність інформації, через роки 

публікацій їх праць. Дотичною до теми дослідження є праця В.В Корнілової, де 



було розглянуто перспективи розвитку туризму в районних центрах на прикладі 

Конотопа, але також, станом на 2012 рік [7]. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо природні рекраційні ресурси 

Конотопа. Щодо рельєфу, то територія міста розташована в межах Полтавської 

рівнини, яка в регіональному відношенні є частиною Дніпровсько-Деснянської 

низовини. Її поверхня рівнинна, з абсолютними відмітками поверхні 120-170м, 

слабо розчленована річками, пологими балками та блюдцеподібними 

зниженнями. Ухили поверхні становлять 2-3%, місцями на схилах досягають 10-

15%. Це свідчить про те, що існують всі умови як для пішохідного туризму, так 

і видів туризму з використанням транспорту (наприклад велосипедного).  

Клімат - помірно-континентальний. Нижче, базуючись на багаторічних 

спостереженнях Конотопської Метеостанції, наведені його основні 

характеристики, а саме:  

− Середньорічна Т °С повітря - 6,3°; 

− Абсолютний максимум - 37°; 

− Абсолютний мінімум - мінус 36°; 

− Тривалість безморозного періоду - 161 день; 

− Середня глибина промерзання грунтів - 93 см; 

− Середньорічна вологість повітря - 78 %; 

− Середньорічна кількість опадів - 540-650 мм; 

− Середня висота снігового покриву - 18-32 см;  

− Домінуючі вітри (повторюваність) - Зх (14,2%), ПдСх (14%), ПнЗх, 

(13,6%) Середня швидкість вітру - 4,1 м/с; 

− Несприятливі атмосферні явища (середня/найбільша кількість днів): - 

тумани - 53 / 83 дні - заметілі - 26 / 49 днів - грози - 29 / 47 днів - сильні вітри (> 

15м/с) - 9 / 25 днів [1]. 

Найбільш сприятливими та комфортними для проведення туристичних 

заходів з ціллю відпочинку є літні місяці, а саме липень та червень, тому що на 

них припадає найбільша кількість днів без опадів з передбачуваною 

температурою від 18 до 27 градусів Цельсію та найбільшою кількістю сонячної 

енергії (середній показник 6.4 kWh)[2]. Щодо зимових видів туризму також 

ситуація досить сприятлива. 

Гідрографічна мережа представлена ріками, які відносяться до басейну 

Сейму. Ріка Сейм (ліва притока р. Десни – басейн Дніпра) з її мальовничими 

берегами протікає в 6-7 км на північ від міста. Безпосередньо місто розташоване 

в долинах та на водорозділах рік Єзуч, Куколка (лівобережні притоки р. Сейм) 

та р. Липка (лівобережна притока р. Єзуч). Місцевість дозволяє займатися 

відпочинком на березі водойм, а самі водойми придатні для водного туризму. 

Територія міста розташована у лісостеповій зоні, тому тут ростуть 

відповідні види рослин. Крім рекреаційно-оздоровчого значення, зелені 

насадження в місті виконують санітарно-гігієнічну та ґрунтозахисну роль. 

Рослинність загального призначення в місті представлена парками та скверами. 



Територія існуючих парків, скверів, що знаходяться на території м. Конотоп, 

становить 23,4 га, в тому числі озеленена територія –19,0 га. Забезпеченість 

населення озелененими територіями загального користування становить 2,2 м2 

/особу, що значно нижче нормативних показників (14 м2 /особу). 

Враховуючи ситуацію, генеральним планом передбачено - загальна площа 

парків та скверів на території м. Конотоп становитиме на кінець розрахункового 

етапу 180,0 га, в тому числі озеленені території – 144,0 га (16,2 м2 на особу). 

Розвиток структури зелених насаджень міста передбачає урахування наявних 

природних умов та ландшафтних особливостей при максимальному збереженні 

існуючої житлової та громадської забудови [1]. 

Щодо природо-заповідного фонду, то в межах Конотопського району 

розташований Сеймський регіональний ландшафтний парк, площею 98857,9 га. 

До складу ландшафтного парку входить заплава Сейму та перша (надзаплавна) 

тераса (плоска, піднесена, древніша частина долини), краще виражена на лівому 

березі річки. Основну площу займають ліси та луки, а в заплавах, здебільшого 

приток Сейму, трапляються болота та заболочені місця. Лісові масиви переважно 

хвойні, листяні та змішані (соснові, сосново-дубові, дубові, липово-дубові та 

кленово-липово-дубові ліси). Територія парку має значний рекреаційний 

потенціал і є основним осередком аутдор туризму в межах адміністративного 

району. Також в місті, за адресою вул. Конотопських партизанів, 97, на території 

лісгоспу розміщено дендропарк, в якому ростуть близько півсотні екзотичних 

видів деревних і чагарникових порід [3]. 

Бальнеологічні ресурси, нажаль, нерозвідані або відсутні, що є значним 

мінусом для проведення заходів, пов’язаних з лікувально-оздоровчим туризмом. 

Про що свідчить і відсутність санаторних комплексів.  

Щодо історико-культурних ресурсів. Міський простір Конотопа за останні 

століття змінився докорінним чином. Нажаль, при цьому були втрачені величні 

православні храми та більшість архітектурних об’єктів, зведених до 1940-х років. 

Єдине джерело, яке все ще дає змогу візуалізувати історію залишилися 

фотокопії. 

За даними, висвітленими на офіційному сайті Конотопської міської ради, 

на території міста розташовано 46 об’єктів культурної спадщини[4]. Проте, 

внаслідок процесу декомунізації 2014-2016 років, пам’ятки радянським діячам 

(навіть конотопського походження) було прибрано. Зараз на обліку перебуває 11 

архітектурних і 25 історичних пам’яток. 

У місті функціонує Конотопський краєзнавчий музей імені О. М. 

Лазаревського, заснований у 1900р за адресою вул. Садова 2 [5]; музей авіації, на 

території якого знаходиться один з небагатьох збережений німецький бункер 

часів 2-ї Світової війни, який було відкрито у 2008 р за адресою 1-й пров. 

Рябошапка, 1/1, і Музей-садиба генерала М. І. Драгомирова, вул. Драгомирова, 

18.  

Культурними осередками виступають палац та 2 міських будинки 

культури, дві музичні школи, школа мистецтв, центр дитячо-юнацької творчості 

(який знаходиться у колишньому Будинку Рад, побудованому у 1926-27 роках і 

є пам’яткою архітектури місцевого значення). 



У Конотопі сконцентрована досить велика кількість сакральних об’єктів. 

Щодо історично-архітектурних культових споруд, варто згадати про 

Вознесенський собор, побудований у період з 1824 по 1846 роки у стилі пізнього 

класицизму Іваном Драгомировим та унікальну дерев’яну Свято-Миколаївську 

церкву, зведену в 1891 році.   

У 2005 році було зведено та освячено костел Фатимської Божої Матері – 

єдиний католицький храм у місті. У період 2008-2011 року, за замовленням 

Української православної церкви Київського патріархату та за підтримки 

діаспори з США, було зведено Собор Різдва Пресвятої Богородиці, в честь 350-

річчя перемоги козацького війська під приводом Івана Виговського у 

Конотопській битві. Біля собору також встановлено пам’ятний знак, 

приурочений до вище зазначеної події, а також розгорнуто Пантеон національної 

пам’яті загиблих конотопців у російсько-українській війні. 

Щодо меморіальних пам’ятних комплексів та дошок, то по місту їх досить 

велика кількість. Це і меморіал Другої світової війни, меморіал загиблим у 

Афганській війні, Ліквідаторів та жертв трагедії на ЧАЕС. 

У 2015 р. у місті було встановлено Пам'ятний знак Конотопської битви на 

місці, де раніше проходив мур Конотопської фортеці. Саме поле Конотопської 

битви знаходиться в районі, за пару кілометрів від міста. 

Щодо пам’ятників визначних осіб, то у місті зведено два пам'ятники 

Тарасові Шевченку: 1939 року біля школи № 2 встановили перший, а 1993 року 

на проспекті Миру в центрі міста, як і пам’ятник художникові К. С. Малевичу, 

який проживав певний час у Конотопі і продав тут свої перші картини. 

Пам’ятник О. С. Пушкіну було демонтовано весною 2022 року. 

Також, цікавими туристичними об’єктами є пам’ятник трамваю, 

Конотопська водогінна вежа, і символ міста – пам’ятник Коню. 

Транспортні зв’язки міста з обласним центром, столицею держави та 

іншими населеними пунктами України, іншими країнами здійснюються 

автомобільним та залізничним транспортом.  

До міста підходять автодороги місцевого значення: - територіальні – Т-

2504 –Батурин-Конотоп – Суми, Т-1907 – Шостка –Конотоп – Ромни –Пирятин, 

Т- 1910 – Конотоп –Буринь – Чумакове; - районні - Конотоп-Вирівка-Присейм’я, 

В’язове- а/д Конотоп – Буринь – Чумакове, Конотоп –Кузьки, Тернівка – Рокитне 

– а/д Батурин –Конотоп-Суми, Кошари – Михайло-Ганівка – а/д Шостка – 

Конотоп –Ромни – Пирятин, Конотоп – Сарнавщина.  

Конотоп – важливий залізничний вузол. В місті знаходиться Конотопське 

відділення Південно-Західної залізниці, яке забезпечує вантажні та транспортні 

перевезення в Московському, Київському, Харківському, Гомельському, 

Курському, Полтавському та Вітебському напрямках [1]. 

Щодо внутрішньоміської інфраструктури, то вона добре розвинена. По 

місту з високою інтенсивністю курсує трамвай (3 напрямки) та маршрутне таксі 

(понад 20 маршрутів). Більшість пам’яток знаходяться у пішохідній доступності 

від центру міста. Якість дорожнього покриття забезпечує доволі комфортне та 

безперебійне використання особистого автомобільного транспорту.  



Щодо місць розміщення туристів, то у місті функціонує 3 готелі, а саме 

Готель «Україна», D’Lux, та ShangHai. Також представлено досить багато 

пропозицій щодо подобової/погодинної оренда квартир/будинків. Місто цілком 

забезпечене закладами харчування різного рівня. На даний момент функціонує 

понад 20 різних кафе та ресторанів. Також досить розповсюдженими є доставки, 

тобто заклади на виніс (здебільшого азійська кухня). Окрім цього, є досить 

велика кількість точок вуличної їжі або фаст-фуду. 

Великою популярністю користуються такі заклади, як кафе «New York 

Street Pizza», «Malevich», «Україна» (при одноіменному готелі), ресторани 

«Сад», «Хліб і Вино», кав’ярні «Венеція» та «Франс.уа». 

Також наявна значна кількість мережевих супермаркетів (АТБ, Фора, Еко-

маркет) та магазинів на будь-який смак. 

Для оцінки туристсько-ресурсного забезпечення було проведене SWOT-

аналіз, який дозволив визначити сильні та слабкі риси, а також можливості та 

загрози (Таблиця 1). 

 
Таблиця 1. SWOT-аналіз ресурсних можливостей міста Конотоп для для визначення 

потенційних напрямів туристичного розвитку у післявоєнний період [складено автором за 

результатами власного дослідження] 

Сильні сторони 

Потужна туристсько-ресурсна база 

Добре розвинена інфаструктурна 

складова 

Історичні події, пов’язані з містом, є 

фундаментом для створення бренду 

навколо нього 

Слабкі сторони 

Відсутність/не розвіданість 

бальнеологічних ресурсів 

Відсутність оздоровчо-лікувальних 

комплексів 

Недостатнє висвітлення інформації 

щодо туристичних ресурсів в мережі 

Інтернет 

Можливості 

Розвиток бренду міста, що позитивно 

відобразиться на його відвідуваності 

Створення привабливих туристичних 

маршрутів містом/районом 

Висвітлення інформації щодо 

привабливості туризму в м. Конотоп в 

мережі Інтернет 

Загрози 

Недостатня 

конкурентоспроможність у 

порівнянні з великими містами 

(кількість турів/донесення 

інформації про них до споживача) 

Відсутність кроків громади для 

розвитку місцевої туристичної сфери 

 

Виходячи з наявих ресурсів та інфраструктурного забезпечення, у місті є 

всі підстави для проведення заходів та успішного розвитку культурно-

пізнавального та рекреаційного туризму. Також, значна кількість сакральних 

споруд створюють можливість для розвитку релігійного туризму. Наявні усі 

умови для спортивного туризму. Варто зазначити, що у місті приділяють велику 

увагу до людей з інклюзією і інфраструктура дозволяє проводити заходи туризму 

для людей з обмеженими можливостями. 



Якщо брати Конотопський район, то наявні ресурси і інфраструктура 

дозволяють також займатися лікувально-оздоровчим та зеленим (в тому числі і 

сільським) туризмом. 

Особлива увага приділяється подієвому туризму. У місті, на даний момент, 

кожен рік проводять фестивалі, а саме: «День вуличної музики», Фестиваль 

танцювальних колективів імені Віри Бондаренко, Фестиваль з приводу річниці 

Конотопської битви та Суничний фестиваль (проводиться в с. Малий Самбір 

Конотопського р-ну). Окрім них, також відбуваються культурні заходи на День 

Міста та інші свята. Раніше кожен рік проводилася ярмарка «Конотопська 

Сотня». Зокрема такі події і є рушієм локального туристичного ринку, і через їх 

наявність місто відвідують набагато більше туристів. 

Висновки. Місто Конотоп має досить потужний ресурсний потенціал для 

розвитку туризму. Для оцінки туристсько-ресурсного забезпечення було 

проведене SWOT-аналіз, з результатів якого виходить, що місто має всі шанси 

для подальшого збільшення кількості потенційних відвідувачів, навіть 

незважаючи на слабкі сторони, такі як відсутність бальнеологічних ресурсів чи 

то недостатня висвітленість інформації щодо туристичних ресурсів в 

електронних джерелах, хоча це можна і виправити. Якщо державна влада, 

місцева громада та туристичні оператори скооперуються, в подальшому ця 

територія буде тільки процвітати. 
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ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ ЯК ФАКТОР 

ПРИВАБЛИВОСТІ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В М. КИЄВІ 

 

Вступ. Важливе значення при формуванні туристичної привабливості 

дестинацій в сфері туризму України є поєднання культурних особливостей, 

розвитку соціально-економічної інфраструктури та культурного сервісу, а також 

промоція продукту та послуг. Щороку значення місцевої кухні, як елементу 

туристичного іміджу локацій та складової туристичної зацікавленості 

територією тільки зростає. Гастрономічний туризм, як самостійний вид туризму 

або ж як операційна складова подорожі також збільшує своє поширення не 

тільки серед іноземних туристів, а й серед українців. Гастрономічна культура в 

Україні формувалася навіть не роками та десятиліттями, а цілими століттями, 

починаючи з часів Рюриків та Святославичів. Сьогодні ж, національна кухня 

представлена в багатьох країнах світу та містах України. Безумовно, місто Київ, 

як столиця країни, успішно впроваджує культуру вживання українських страв у 

багатьох закладах громадського харчування з різними бюджетними  

пропозиціями - від найбільш економних варіантів до надзвичайно престижних 

ресторанів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю цілісного 

аналізу стану ринку сучасної української кухні та її конкурентоспроможності на 

ринку гастрономічного туризму в місті Києві. Метою даної роботи є здійснення 

економіко-географічного аналізу стану розвитку сучасної української кухні та її 

позицій на ринку туристичних послуг із пошуком можливих перспектив 

розвитку та популяризації галузі у найближчі роки. Об’єктом дослідження є 

територія міста Києва. Предметом вивчення є комплекс заходів, що визначають 

формування та розвиток інтересу споживачів до української кухні та підвищення 

привабливості гастрономічних туристичних пропозицій міста Київ. 

Матеріали та методи досліджень. Під час написання даної роботи було 

застосовано аналітичний метод для виокремлення головних аспектів 

формування популярності напрямку, методи аналізу та синтезу, спостереження 

та порівняння інформації. Окремим блоком методів є методи веб-

картографування геоданих по об’єктам культурного сервісу міста Києва, 

закладам харчування зокрема. Крім цього, в дослідженні було застосовано метод 

SWOT-аналізу під час з’ясування можливостей та переспектив української кухні 

на гастрономічному туристичному ринку.  



Інформаційною основою дослідження виступають наукові публікації 

останніх років, новинні релізи власників ресторанів, веб-сайт Верховної Ради 

України, інтернет-ресурси (веб-сторінки) рестораторів та кулінарних критиків. 

Варто відмітити, що інформаційною основою картографічної візуалізації масивів 

просторових даних дослідження є сайти закладів української кухні та глобальний 

інтернет-ресурс. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Законом України «Про туризм», 

гастрономічний туризм визначається, як: «…відвідання виробництв, 

ознайомлення з кулінарними традиціями народів світу, технологією 

приготування, дегустація національних страв та напоїв…» [1]. У дослідження 

гастрономічного туризму особливий внесок зробили такі закордонні та 

вітчизняні вчені, як О. Агеєнко, В. Антоненко, О. Бабкін, Д. Басюк, Т. Божук, Г. 

Вишневська, Е. Вольф, В. Гордін, Д. Гусенова, А. Долгієр, А. Карабаєва, І. 

Комарніцький, В. Корнілова, Т. Кукліна, А. Лук’янченко, Р. Мітчелл, А. 

Расулова, С. Саламатіна, Г. Саркісян, В. Сливенко, О. Стельмах, А. Каурова, К. 

Коваленко, В. Матвєєв, Л. Прокопчук, Ю. Трабська, К. Холл, К. Хрулькова Е. 

Чернова та інші. Враховуючи певну новизну напрямку гастрономічний 

(кулінарний, харчовий) туризм, багато дослідників визначають це поняття по 

своєму. Так, Люсі М. Лонг (2004) визначає його «…це досвід їжі або способів 

харчування, відмінних від власних». На думку Колін Майкла Холла і Річарда 

Мітчелла (2006) «…харчовий туризм як відвідування первинних та вторинних 

виробників продуктів харчування, харчових фестивалів, ресторанів та 

конкретних місць, де дегустація їжі та / або відчуття властивостей 

спеціалізованих регіонів виробництва продуктів харчування є основною 

мотивацією для подорожей...», Олена Ігнатова та Стівен Сміт (2006) визначають, 

що «..кулінарний туризм - це туристичні поїздки, під час яких придбання або 

споживання регіональної їжі (включаючи напої) або спостереження та вивчення 

виробництва їжі (від сільського господарства до кулінарних шкіл) представляє 

значну мотивацію чи діяльність…». Так, у своїй публікації Хонгген Ксяо та 

Стівен Сміт (2008) визначають, що «…кулінарний туризм - це будь-який 

туристичний досвід, при якому людина дізнається, цінує або споживає фірмові 

місцеві кулінарні ресурси…», а Гарі Пол Грін та Майкл Л. Догерті (2008) 

вказують, що «…кулінарний туризм - це досягнення унікальних та незабутніх 

вражень від їжі та пиття, що забезпечує спосіб зв’язку місцевих систем 

харчування з туристичним досвідом…». На думку Майкл К.  Оттенбагера та 

Роберт Дж. Харінгтона (2010) гастрономічний туризм ототожнюється із 

кулінарним і визначається як «…туризм, де можливість спробувати незабутні 

страви та напої суттєво сприяє мотивації та поведінці подорожей...». Зрештою 

Міжнародна кулінарна туристична асоціація у 2011 році визначила що 

«…кулінарний туризм - це пошук унікального та незабутнього кулінарного 

досвіду всіх видів під час подорожі…» [2]. Якщо ж підсумувати все вище 

сказане, то кулінарний туризм можна вважати туристичною поїздкою задля 

відвідування певної місцевої кухні з зануренням у вивчення традицій та культури 

народу. Загальноприйнятою є думка про глобальне панування на 

гастрономічному ринку Києва французької, італійської, грузинської та азійської 



кухонь, але цей ринок був би не повним без самобутньої національної 

української кухні. В останні роки кількість закладів що спеціалізується на 

українських стравах тільки зростає, що аналізуючи гастрономічний ринок дає 

достатньо підстав вважати позитивною динаміку інтегрованості та 

пристосування до сучасних реалій багатовікових історичних страв. Важливе 

розуміння розвитку ринку української кухні мають геопросторові дані - 

аналізуючи інформацію з відкритого джерела Google-maps, отримаємо наступну 

статистику для розуміння ареалу поширення закладів української кухні, і, 

відповідно їхнього охоплення більшої кількості туристів, яку візуалізовано на 

рисунку 1: 

− В Голосіївському районі та в найближчих околицях Києва заклади 

що представляють українську кухню представлені ресторанами «Будьмо», 

«МАМА МАНАНА ВДНГ», «Смородина», «Bread & Butter», «Козачок на 

Совках», «The Varenik»,  «Moon Rabbits Local», «ODESA», «Прага», «Варенична 

Катюша», «Хатинка», «Baluvana Halya», «Пузата Хата», «Хутірець», 

«Чумацький шлях»,  «VivaVictoria» на півдні Києва.  

− В Печерському районі заклади представлені ресторанами «Царське 

село», «SHO», «Курені», «BARVY», «Пузата Хата», «Панорама Клаб», »Kalyna», 

«Веранда на Дніпрі»,  

− В Солом'янському районі заклади представлені ресторанами 

«Козачок на Совках», «Українські страви», «Коса над чаркою», «СмакотаА 

Соломенка», «Байдики», «Пузата хата», «Rock Sashlyk», «Борщ& Котлета»,  

− В Святошинському районі та західних околицях міста заклади 

представлені ресторанами «СмакотА», «Пузата хата», «IMEDI-B52», «Козацька 

рада», «Chervona Ruta», «Борщ Кафе», «Сажа. Ресторан на вугіллі», 

«Верховина», «Dom», »Борщ», «Ресторан-колиба Село і люди», «The Varenik».  

− В Шевченківському районі заклади представлені ресторанами «Рідна 

хата», «О‘Панас», «Мітла», «Корчма Тарас Бульба», «Glek», «Будьмо», «Пузата 

хата», «Чорне порося», «Княжий град», «100 років тому вперед», «На-Децу-До-

Газди», «Біля яру», «Тарас», «Sorry Бабцю», «Ланселот».  

− В Подільському районі заклади представлені ресторанами «За двома 

зайцями», «Канапа ресторан», «Під липою», «Пузата хата», «ГАРБУЗиК», 

«Наживо», «Хуторець на Дніпрі», «Чорноморка Поділ», «V rebro», «Кус-Кус», 

«Млин на Подолі».  

− В Оболонському районі заклади представлені ресторанами 

«BUDUБорщ», «Kyiv Gastrobar», »Чорноморка на Оболоні», «Prynada Ukrainian 

Cafe», »Гопак», «В ребро», «Царське полювання», «Закарпатська колиба», 

«Каспій»,  

− В Деснянському районі заклади представлені ресторанами «Червона 

калина», «Байдики Бити», «Вареники тут», «Пузата хата», «Старе місто», 

«Чумацький двір».  

− В Дніпровському районі заклади представлені ресторанами «Ти-Арт 

Ресторан», «Ресторан Козак», «Олві», «Борщ», «Підкова», «Пузата хата», 



«Диканька», «Двір», «Одеський бульвар на Русанівці», «Львівська реберня», 

«Пан Шинкар», «GFM», »Колиба», «Теремок», «Щастя на Русанівці».  

− В Дарницькому районі заклади представлені ресторанами  «Хата 

рибака», «КУЛЬТ Ревуцького», «Київська реберня», «Тарілка», «Пузата хата», 

«Духмейстер. Дім-Ресторан», «Shotam».  

Загалом було позначено 107 закладів громадського харчування 

різноманітної цінової категорії. Для пошуку відповідних закладів були 

використані ключові слова «українська кухня», «український ресторан», 

«ukrainian food», «ukrainian restaurant». 

 
Рис. 1. Візуалізація просторового розподілу закладів, які презентують українську кухню 

у межах міста Київ [створено на основі відкритих даних сервісу Google-maps] 

Як можна побачити з рисунку 1, заклади що спеціалізуються або мають в 

своєму меню українські страви, рівномірно розповсюджені всією територією 

Києва, що безсумнівно позитивно впливає на сприйняття туристів української 

культури та традицій у вживанні страв. В останні роки українська кухня отримує 

все більшу популярність в місті Києві. Яскравим прикладом успішної інтеграції 

української кухні в ринок міського гастрономічного туризму є ресторан відомого 

українського шеф-повара Євгена Клопотенка «100 років тому вперед» на вулиці 

Володимирській 4. «…Ми поєднали українські рецепти і сучасні техніки для 

того, щоб створити нові традиції української кухні…», – каже Клопотенко Євген. 

Задля створення такого унікального закладу, шеф збирав рецепти з усієї України, 

спілкувався з істориками та дослідниками української кухні, досліджував 

регіональні особливості страв [4]. В меню ресторану представлені гарячі та 

холодні страви, закуски, вегетаріанське меню та українські традиційні напої. 

Інтер’єр закладку виконано в модерному українському стилі Balbek Bureau 

архітектора Слави Балбека. Унікальність цього місця відображається 



престижними нагородами в сфері громадського харчування - так, ресторан 

виборов 1 місце в номінації «Найгостинніший ресторан» конкурсу KYIV FOOD 

TRAVEL AWARDS 2021 [3], а також став фіналістом ресторанної премії «СІЛЬ» 

в номінації  «Найкращий ресторан української кухні» [5]. Наряду з рестораном 

Є. Клопотенка, згідно ресторанної премії «СІЛЬ», видатними ресторанами, що 

можуть здивувати відвідувачів стравами української кухні є також «Barvy», 

«Глек», «Хуторець на Дніпрі», «Канапа» та »SHO». Ресторан «SHO» також є 

найбільшим рестораном української кухні в Україні [6]. 

Аналізуючи отримані дані бачимо значні перспективи у розвитку 

атрактивності та зацікавленості туристами українською кухнею. Людей завжди 

тягне до пізнання нового, відкриття унікального - все це може дати самобутня 

українська кухня. Підвищення професійного рівня фахівців галузі гастрономії та 

туризму, а також сервісу обслуговування принесуть ще більше позитивних 

відгуків, та, відповідно, популяризацію Києва як одного з провідних центрів 

гастрономічного туризму в Україні. 
Таблиця 1. SWOT-аналіз українського гастрономічного туризму в Києві [створено 

авторомна основі результатів власного дослідження] 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Унікальність української кухні та 

культурних звичаїв; глобальна 

популяризація української продукції в країні 

та за кордоном; давня історико- культурна 

спадщина, зацікавленість рестораторів у 

відновленні та пошуку давніх рецептів; 

велика кількість додаткових туристичних 

атракцій, що доповнюють позитивне 

враження від подорожі. 

Низька поінформованість населення щодо 

закладів української кухні; недосконалість 

туристичної інфраструктури у місті та 

високий рівень зношеності туристичних 

об’єктів; відсутність централізованого 

підходу до розвитку гастротуризму; низька 

фінансова та інформаційна підтримка з боку 

держави; дефіцит кваліфікованих кадрів у 

сфері гастротуризму.  

Можливості Загрози 

Створення бренду української кухні як 

потужного механізму популяризації 

України; проведення фестивалів української 

кухні та фуд-шоу; створення культурних 

хабів та виставок їжі, відкриття крафтових 

майстерень; поширення української кухні як 

своєрідного іміджевого інструмента; 

створення нових робочих місць в сфері 

гостинності та гастрономії.  

Високе конкурентне середовище серед 

закладів громадського харчування; 

зниження рівня та якості життя населення в 

кризові періоди; цінові ризики для суб’єктів 

туристичної діяльності; не зацікавленість 

інвесторів у фінансуванні туристичної 

сфери; вплив карантинних обмежень та 

воєнного стану на активізацію розвитку 

гастротуризму 

Серед перспектив розвитку також є розширення географічного покриття 

території міста, побудова нових ресторанів вздовж основних автомобільних 

магістралей та у спальних районах. Безсумнівною перевагою української кухні є 

її варіативність, як харчова так і цінова. Страви можуть бути представленні як 

вегетаріанськими, так і м’ясними блюдами, при цьому їхня вартість може бути 

як досить низькою, так і бути включеною в сегмент «люкс». 

Висновки. Сучасна українська кухня в останні роки зазнала значних 

трансформацій та отримала висвітлення в медіа-просторі. Безліч журналістів, 



блогерів та інших відомих людей позитивно відгукувались стосовно смакових 

особливостей українських страв. Під час виконання цієї дипломної роботи було 

здійснено економіко-географічний аналіз стану розвитку сучасної української 

кухні та її позицій на ринку туристичних послуг, також були описані можливі  

перспективи розвитку та популяризації галузі у найближчі роки, здійснено 

територіальний аналіз розташування закладів української кухні. Територіальний 

аналіз виявив значні можливості розвитку закладів української кухні у всіх 

районах Києва. Безсумнівно, популярність цієї кухні позитивно впливає на 

становлення лідером на гастрономічному ринку Києва та України.  Враховуючи 

коронакризу та війну, вихід багатьох великих «гравців» ресторанного бізнесу з 

українського простору, у вітчизняних рестораторів з’являється чудова нагода 

заполонити цей стрімко зростаючий ринок. Значний вплив на розвиток 

української кухні також має глобальне зацікавлення світу Україною, а відповідно 

додаткові можливості для популяризації кухні. Відновлення традиційних страв, 

поєднання з сучасними тенденціями та облаштування неймовірної атмосфери 

подачі блюд та інтер’єру - ось ключовий пазл в становленні української кухні 

візитівкою гастрономічного туризму в Києві. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. У сьогоднішніх реаліях велика частина подорожуючих – це туристи 

з інвалідністю: з порушеннями слуху або зору чи інші маломобільні групи 

населення. Під час подорожі вони часто стикаються з різними видами бар’єрів, 

які заважають їм у повній мірі споживати всі принади туристичних ресурсів. 

Звісно, такого не повинно бути у ХХІ столітті. Абсолютно будь-яка категорія 

туристів має право отримувати рівноцінний спектр туристичних послуг, не 

відчуваючи при цьому дискомфорт та обмеження. Цей специфічний вид туризму 

має багато назв: «інклюзивний туризм», «безбар’єрний туризм»,  «соціальний 

туризм», «паратуризм» тощо. Проте, всі вони розуміють під собою доступність 

подорожей для людей з інвалідністю, у т.ч. інтеграцію цих осіб в соціум. Це дає 

їм можливість розвиватися, відчувати себе повноцінними членами суспільства. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день інклюзивний 

туризм дозволяє включити до туризму будь-яку людину, незалежно від її 

фізичних можливостей та наданого доступу до туристичної інфраструктури. 

Кількість осіб з інвалідністю і жертв повномасштабного російського вторгнення 

в Україну, як правило, молодих, працездатних людей, на жаль, поступово 

збільшується. Їм потрібна спеціальна кваліфікована реабілітаційна допомога, як 

психологічна, так і соціальна. Ті види реабілітації, які на сьогодні практикуються 

в Україні, не мають чіткої структури і ще знаходяться на стадії формування. 

Враховуючи всі проблеми, пов’язані з бойовими діями в Україні, вирішення 

питань соціальної реабілітації людей з інвалідністю та адаптації переміщених 

осіб є одним із першочергових завдань, що частково можуть бути вирішені 

підходами інклюзивного туризму. Метою курсової роботи є дослідження 

проблем розвитку туризму для осіб з інвалідністю та представлення можливих 

варіантів їх вирішення. Об’єктом дослідження є індустрія інклюзивного 

туризму України, а предметом – проблеми її розвитку.  

Інклюзивний туризм – це частина комплексного підходу зі створення 

сприятливого суспільного середовища для осіб з інвалідністю. Інклюзивна 

реабілітація та соціальний туризм – це система заходів, спрямованих на надання 

людям з інвалідністю можливості відновити та розвинути свій фізичний, 

соціальний, духовний, творчий та інтелектуальний рівень з метою сприяння 

подальшій інтеграції в суспільство. Серед розвинених країн світу 



спостерігається успішний розвиток інклюзивної інфраструктури, що позволяє 

людям з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату тощо вести 

активний спосіб життя та дає змогу активно подорожувати.  На даний момент 

активна організація інклюзивного туризму сприяє розвитку ринку туристичних 

послуг, а кілька мільйонів нових споживачів туризму, які потенційно будуть 

з`являтися, будуть шукати можливості для задоволення власних потреб. Все це 

позитивно вплине на соціально-економічний ефект індустрії гостинності.  

Деякі об’єкти інфраструктури свідчать про те, що  в Україні відбувається 

розвиток інклюзивного туризму,  але поки не відбуваються відповідні зміни у 

світогляді. Спостерігаємо окремі благодійні акції, комплексний розвиток 

суспільства і простору, комфортного і доступного для всіх. Для успішного 

розвитку інклюзивного туризму вкрай необхідною, в першу чергу, є 

трансформація сприйняття людей з інвалідністю суспільством, а вже потім 

відповідних міжнародних програм співпраці. 

Згідно з  Конституцією України людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед народом за свою діяльність. 

Заохочення та захист прав і свобод людини є основним обов’язком держави. У 

Законі України «Про туризм» визначено основні методи та завдання державного 

регулювання у сфері туризму. Держава оголошує туризм одним із пріоритетних 

напрямків економічного та культурного розвитку та створює умови для туризму. 

Реалізація державної політики у сфері туризму здійснюється шляхом виконання 

функцій, зокрема забезпечення доступності туризму та екскурсій для дітей, 

молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом 

запровадження пільг для цих категорій осіб. 

Наразі створюється Національна стратегія створення безбар’єрного 

простору в Україні (за ініціативи першої леді Олени Зеленської на виконання 

указу Президента України). 

Відповідно до вимог ETAN, доступний туризм для людей з інвалідністю 

повинен включати безбар’єрну інфраструктуру та об'єкти: 

- повітряний, наземний та морський транспорт, що придатний для всіх 

користувачів; 

 - високу якість надання послуг, що досягається шляхом відповідної підготовки 

персоналу правилам толерантної лексики, супроводу незрячих людей та людей, 

що користуються колісними кріслами, спілкуванню з нечуючими тощо; 

 - можливість кожному брати участь у різних розвагах, виставках, атракціонах, 

що досягається їх різнобічною адаптацією для людей з інвалідністю; 

 - доступність реклами, веб-сайтів, інформації про систему бронювання тощо. 

Існує ряд факторів, які зумовлюють сповільнення розвитку інклюзивного 

туризму в Україні: 

1. Скрутне матеріальне становище, що позбавляє можливостей для 

здійснення подорожі. 

2. Недостатній рівень підтримки зі сторони держави. 



3. Недостатнє інформування вразливих категорії населення про 

можливість туристичної подорожі та отримання бажаного туристичного 

продукту. 

4. Труднощі процедури оформлення віз для закордонних подорожей, у 

т.ч. високі ціни при страхуванні осіб з інвалідністю. 

5. Слабка доступність міського, міжміського міжрегіонального 

транспорту для людей з інвалідністю. 

6. Високі ціни на засоби спеціального розміщення в закладах 

готельного господарства. 

Для вирішення вище наведених проблем може бути запропонований 

наступний ряд заходів: 

7. Підтримка туристичних потреб населення з низьким рівнем доходів  

8. Розробка та впровадження державної програми з розвитку 

інклюзивного туризму. 

9. Покращення доступності транспортної інфраструктури, що буде 

безпечна та зручна  для кожного.  

10. Дотації на оплату 60% від загальної вартості туристичного продукту, 

завдяки прийняттю спеціальних державних соціальних програм. 

11. Розвиток доступних інформаційних систем про туристські ресурси 

та послуги. 

Отже, в Україні повільний темп зростання технічних і організаційних 

можливостей для осіб з інвалідністю, що створює проблеми для успішного 

розвитку інклюзивного туризму. Найбільше поширеними проблемами є 

відсутність доступного середовища, інформаційного забезпечення,  вузьке коло 

програм обслуговування. Ці фактори впливають на можливість людей з 

інвалідністю самостійно пересуватися і користуватися туристичними ресурсами, 

що зводить їх туристичну діяльність до однієї чи декількох туристичних 

дестинацій. Щоб реалізувати всі перспективи розвитку інклюзивного туризму, 

потрібно забезпечити комплексну роботу всіх дотичних до цієї сфери організацій 

та установ – медичні заклади, психологічні служби, турагенції тощо. Важливим 

є включення вирішення проблем розвитку інклюзивного туризму на державному 

рівні, шляхом розроби та реалізації відповідних інтегрованих програм 

туристичного розвитку територій.  
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ВІРТУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

 

Вступ. З кожним роком світова туристична галузь  розвивається дедалі 

сильніше. Поява більшої кількості вільного часу та полегшення процесів 

перетину кордонів, сприяє інтенсивним поїздкам людей з туристською метою. 

Завжди існували регіони куди, за тих чи інших обставин, поїхати було 

неможливо (за рахунок війн, хвороб, високого рівня злочинності), проте в 

останні роки ситуація набула абсолютно нового значення. У 2020 р. по всій 

планеті поширилась пандемія коронавірусу та країни почали вводити 

обмеження, а то й повну заборону на в’їзд та виїзд. У цих умовах друге дихання 

отримав віртуальний туризм – провідні музеї та виставки почали переносити свої 

експозиції в Інтернет і це набуло великої популярності. Війна в Україні, що 

почалася у лютому 2022 р. звичайно матиме тяжкі наслідки на держави, проте це 

сприяє більшої інформованості про Україну серед іноземців. Отже, 

актуальність дослідження полягає у важливості оцінити перспективи розвитку 

віртуального туризму, як одного з засобів приваблення туристів у післявоєнну 

Україну. Метою дослідження є аналіз стану віртуального туризму та його 

перспектив в Україні. Об’єктом дослідження є туристські дестинації України. 

Предметом дослідження є інформаційний простір та комплекс факторів 

організації віртуального туризму.  

Для написання роботи було використано наукові методи аналізу 

інформації, її систематизації для більш збалансованого погляду на стан 

віртуальних турів. Також було застосовано метод порівняння для оцінки ступеня 

розвитку даного виду туризму в Україні та закордоном. Окрім цього було 

використано метод індукції – сходження від одиничних прикладів впровадження 

інформаційних технологій в туризмі до загального стану галузі.  

Так як віртуальне спрямування подорожей з’явилось відносно нещодавно, 

то наукових робіт за цей період було опубліковано небагато. Головним чином 

вони стосуються особливостей розвитку віртуального туризму в цілому. 

Важливо зазначити праці Аніпко А., Фалендиш О., Стасюк Д; Чернець І.А; 

Зобенько О.; Чугаєвої Н. Ю.; Холошина І.В, які досліджували перспективність 

цього напрямку, його особливості та проблеми. Серед науковців які 

досліджували це питання в розрізі саме України варто відзначити Кемську А.С.; 



Лимарь Д.О., Радіонову О.М.; Гадецьку З.М., Ус М.Ф.; Гончарук М.І. Також 

Скарлат М.С. у своїй статті торкається теми віртуального туризму аналізуючи 

загальний розвиток галузі в умовах пандемії. Для написання роботи 

використовувались матеріали наукових публікацій, сайтів подорожей, новин, 

сторінки відомих музеїв світу, тощо. 

Віртуальний туризм – це вид туризму, за допомогою якого люди, 

використовуючи високі технології, здійснюють подорожі до різних країн, 

атракцій або новостворених світів, але не у реальному просторі, а у віртуальному 

(уявному) [2]. Віртуальні подорожі, залежно від різних критеріїв, поділяються на 

декілька видів. За метою подорожі, можна виділити ділові та пізнавальні тури. 

Ділові являють собою екскурсії на підприємствах де основна мета полягає аби 

дистанційно показати особливості виробничого процесу, його етапи, 

обладнання, показники якості, тощо. Пізнавальні тури мають на меті оглядову та 

інформаційну цілі, це зокрема екскурсії музеями, виставками, тощо. За ступенем 

технологічності бувають низько технологічними (без застосування спеціальних 

додаткових пристроїв) та високотехнологічними (із застосуванням VR окулярів, 

спеціальних крісел, тощо). За метою створення можуть бути рекламно-

демонстраційними та інформаційно-ознайомчими [3].  

До головних функцій віртуальних турів належать: інформаційна (надання 

користувачам знань про об’єкт), візуалізації (створення видимого оком 

зображення), збутова (один із шляхів реалізації продукту), мотиваційна 

(спонукає користувачів обирати тур продукт), іміджева (зріст престижу компанії 

організатора туру), рекламна (поширення інформації про компанію), пізнавальна 

(розширення кругозору) та розважальна (створення умов для відпочинку) [1]. 

Головними елементами віртуальних турів є переважно сферичні панорами, 

з’єднані між собою інтерактивними посиланнями-переходами (хотспотами). 

Організація екскурсій такого виду характеризується декількома етапами. 

Спочатку ставиться мета та проводиться пошук необхідної інформації, разом із 

фотографуванням самого об’єкта вживу. Наступним етапом є технічна обробка 

зроблених фотографій, усування дефектів, корегування за допомогою 

комп’ютерних застосунків. Далі, матеріали поєднуються у єдині панорами між 

якими встановлюється плавний перехід, створюючи цілісну екскурсію. За 

необхідності додають текстову інформацію про об’єкти. На заключному етапі 

відбувається просування створеного продукту на ринок. 

Серед усіх видів туризму, віртуальний можна вважати наймолодшим. 

Періоди його розвитку прямо пов’язані із розвитком мережі Інтернет та 

інформаційними технологіями. Перші екскурсії такого роду вперше з’являються 

на початку 2010-х років (Google та Яндекс карти). Згодом асортимент доступних 

перегляду вулиць розширився, сьогодні вже можна побачити цілі країни 

повністю переведені до віртуальної реальності. Значний поштовх віртуальний 

туризм отримав під час пандемії Covid-19. Після введення локдауну були закриті 

кордони усіх країн та навіть всередині держав було неможливо вільно 

пересуватись. Вбачаючи великі втрати туристичної галузі від такого стану речей, 

підприємці та керівники музеїв починають шукати альтернативні шляхи 

поширення свого продукту. 2020-2021 рр стають піковим моментом коли 



віртуальний туризм набуває світового значення. Першими до цієї ініціативи 

починають приєднуватись найбільш відомі музеї та виставки, а згодом і інші 

туристські дестинації.  

Рівень розвитку сфери віртуального туризму та кількість користувачів 

прямо залежить від економіко-соціального становища тієї чи іншої країни. 

Найбільш поширений він в країнах Європи та США. Це пояснюється як 

фінансовими можливостями, так і великою кількістю всесвітньо значимих 

об’єктів. Серед лідерів можна назвати Сполучені Штати, Францію, Італію, 

Німеччину, Росію, Великобританію. Значно менше турів пропонується в країнах 

Східної Європи, а аутсайдером виступають більшість держав Балканського 

півострова (за виключенням Греції). Також, в Європі та Америці один із 

найвищих рівнів освіченості та культурного розвитку населення, що впливає на 

формування попиту. Серед унікальних об’єктів, що доступні у віртуальному 

просторі можна назвати: музеї Сальвадора Далі, Сервантеса, церкву Саграда 

Фамілія (Іспанія), Лувр, Версальський палац, Ейфелеву вежу (Франція), Колізей, 

Сикстинську капела (Італія), Бранденбурзькі ворота, Берлінську телевежу 

(Німеччина),  Букінгемський палац, Стоунхендж, Британський музей 

(Великобританія), Третьяковську галерею, Ермітаж, Петергоф (Росія), Статую 

Свободи, Білий Дім (США).  

Також важливим центром віртуального туризму є країни Східної Азії. 

Японія, Китай та Республіка Корея є світовими лідерами в галузі 

високотехнологічних продуктів та інновацій. Саме КНР є головним 

постачальником окулярів віртуальної реальності на світовий ринок. В Китаї у 

віртуальному просторі доступні такі пам’ятки як Заборонене місто та Велика 

китайська стіна. Японія ж  поставила ціль розробити низку таких мандрівок по 

всій країні аби популяризувати маловідомі об’єкти. Щодо країн Латинської 

Америки та Південної Азії, то даний вид туризму ще не набув широкого 

поширення. Найбільш популярними об’єктами є Тадж-Махал, Ангкор-Ват та 

статуя Христа у Ріо-де-Жанейро. В найбільш бідних країнах Африки та Азії 

віртуальний туризм не представлений зовсім. 

Роль віртуального туризму у загальному розвитку галузі є поки що 

недооціненою. Стрімкий розвиток високих технологій та засобів комунікації, 

свідчить про подальше збільшення популярності віртуальних екскурсій, між 

якими є пряма залежність. Окрім цього, у людей з’являється можливість 

відвідувати туристські об’єкти що знаходяться досить віддалено, що не дозволяє 

у фінансовому плані їх побачити вживу. У будь-якому разі поширення 

віртуальних екскурсій стане важливим фактором розвитку туризму загалом. 

Воно може як популяризувати реально існуючі об’єкти, так і створити нові тури 

по вигаданим локаціям. 

Україна на ринку віртуального туризму має поки що слабкі позиції. Це 

пов’язано з поганою інформованістю жителів світу про цікаві місця та малою 

кількістю представлених об’єктів. Проте, якщо оцінити ресурсний потенціал, то 

можна дійти висновку про широкий спектр можливостей у розвитку віртуальних 

екскурсій у майбутньому. По-перше, вже сьогодні за допомогою Google-карт 

можна пересуватись вуличками старовинних міст України, побачити історичні 



центри Києва, Львова, Одеси. По-друге, серед потенційних місць для розвитку 

віртуальних подорожей можуть виступати численні музеї, особливо ті, що 

передають світу нашу національну ідентичність. Також, перспективними для 

просування віртуального туризму є такі пам’ятки, як Луцький замок, Церква 

Святої Трійці у Жовкві, замок Паланок, Олеський замок, Золочівський замок, 

Манявський скит, Хотинська фортеця, Зарваницький духовний центр, 

Скалатський замок, Свято-Успенська Почаївська лавра, Межиріцький Свято-

Троїцький монастир в Острозі, Старокостянтинівський замок, Меджибізький 

замок, Покровська церква-замок, Кам’янець-Подільська фортеця, Бердичівський 

замок, Хмільницький замок, Києво-Печерська лавра, Софія Київська, 

Андріївська церква, Іллінська церква у Суботові, Одеський театр опери та 

балету, Акерманська фортеця, Качанівський палац, Святогірська лавра, Хортиця, 

тощо. Величезний потенціал мають об’єкти в Криму, але після анексії півострова 

Росією, розвиток туризму став неможливим. 

Найкращий імідж для іноземців, серед регіонів України мають великі міста 

історико-культурні центри – Одеса, Київ, Львів, а також об’єкти областей 

Західної України. Привабливими є Одеська, Черкаська, Чернігівська області, 

хоча їх відвідують іноземні туристи набагато рідше. Найменший рівень 

привабливості та інформованості мають південно-східні та східні області, 

переважно індустріальні, без відомих на увесь світ пам’яток.  

Незважаючи на те, що Україна займає поки що слабкі позиції на світовому 

ринку туризму, за роки пандемії в нас було створено дуже багато віртуальних 

екскурсій. Вже можна подивитись на музеї Києва, Львова, Запорізьку Січ, 

резиденцію Богдана Хмельницького в Чигирині, музей Ханенків, музей 

«Бджільництво Гуцульщини» у Косові, музей Волинської ікони у Луцьку, 

Карпатські дерев’яні церкви, що належать до переліку спадщини ЮНЕСКО, 

найвідоміші собори Києва, всі оперні театри України, Дубенський, Острозький 

замки, палац Кирила Розумовського у Батурині, а також низку національних 

парків та заповідників, зокрема Карпатський, Верховинський, Черемоський, 

Сколівські Бескиди.  

Аналіз головних проблем та перспектив сьогодення пов'язаний однозначно 

з політичною ситуацією. Зараз в Україні йде війна з Російською Федерацією, 

отже розвивати туризм неможливо. Захоплюючи нові міста російська армія 

вдається до мародерства, постійні ракетні удари щодня руйнують 

інфраструктуру. У цій ситуації руйнації та пограбуванню піддаються і об’єкти 

туризму, які могли б бути переведені до інформаційного простору. Як приклад, 

було знищено Маріупольський драматичний театр та музей Григорія Сковороди 

на Харківщині. Досі незрозуміло як та коли закінчиться війна. А поки вона 

триває є щоденний ризик знищення пам’яток історії, культури, архітектури. 

Туристична галузь знаходиться в стагнації, та невідомо чи зможуть розвиватись 

віртуальні екскурсії на південному-сході України. 

Проте, війна також збільшила роль України в інформаційному простору. 

Дедалі більше людей дізнається про цю країну, її міста, історію, культуру та 

національну самобутність народу. Все це, після війни може позитивно вплинути 

на розвиток туристичної сфери та на віртуальні подорожі зокрема.  



Для кращого розуміння стану віртуального туризму в Україні на 

сьогоднішній день, було проведено SWOT-аналіз (табл.1). 
Таблиця 1. SWOT-аналіз стану віртуального туризму в Україні (виконано автором) 

Переваги 

Простота, зручність екскурсій 

Безпечність 

Різнопрофільність екскурсій 

Наявність великої кількісті вже 

трансформованих обєктів 

Недоліки 

Залежність від мережі Інтернет 

Суттєві «білі плями» в окремих регіонах 

країни 

Невелика привабливість пам’яток України в 

світі 

Слабка поінформованість про ресурси 

України 

Пошкодження об’єктів через війну 

Можливості 

Популяризація туристичних ресурсів 

України після війни 

Іноземне фінансування на реставрацію 

об’єктів 

Розвиток технологій та подальше 

переведення об’єктів у віртуальну 

реальність 

Загрози 

Нестабільність Інтернет мережі в різних 

регіонах України 

Ризик знищення та пошкодження пам’яток в 

ході бойових дій 

Нестача державної підтримки 

Нестабільність політичної ситуації 

Висновки. проаналізувавши усе вищезазначене можна дійти наступних 

висновків. Віртуальний туризм – це нове та перспективне спрямування 

туристської сфери, яке отримало особливо сильний поштовх у 2020-2021 рр. за 

відсутності можливості фізичних переміщень осіб до дестинацій. На 

сьогоднішній день провідні позиції у розвитку таких екскурсій займають США, 

розвинуті країни Європи, Китай та Японія. Головними об’єктами що 

представлені у віртуальній реальності є музеї, історико-культурні пам’ятки, 

національні парки. Україна знаходиться в напівпериферійному становищі. Це 

виражається з одного боку, у великій кількості віртуальних турів та значному 

вітчизняному досвіді, а з іншого, у низькій обізнаності щодо туристичних 

об’єктів України за кордоном та їх низькій технологічності.  

Початок війни з Росією негативно вплинув на туристську галузь у цілому. 

Хоча віртуальні екскурсії можуть проводитись, російська агресія, щоденно 

наносить ракетні удари по містах знищуючи потенційні об’єкти віртуальних 

екскурсій. Незважаючи на це, даний вид туризму може стати привабливим після 

війни, через зростання інтересу до української культури в світі, та 

конкурентоспроможним на європейському ринку туризму. 
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БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ КУРОРТИ УКРАЇНИ 

 

Вступ. Здоров’я і життя людини – найвища цінність для цивілізованого 

світу. У найближчому майбутньому, мільйонам українців буде необхідна 

духовна та фізична реабілітація, а що, як не цілюща вода, здатна полегшити 

наслідки пережитого. Саме тому державі так важливо подбати про стан 

бальнеологічних курортів, відновлювати, розвивати та популяризувати галузь 

туризму, що може стати наріжним каменем довголіття нації та повноцінною 

складовою частиною європейського туризму. Метою дослідження є 

висвітлення специфіки використання бальнеологічних ресурсів як основи 

перспективного розвитку санаторно-курортної галузі. Об’єкт дослідження – 

бальнеологічні ресурси України.  Предмет - їх характеристики та 

функціональне призначення як передумови формування та  розвитку 

курортного комплексу України. Методи дослідження: аналіз, систематизація, 

класифікація. В основу дослідження  покладено роботи О. О. Бейдика, С. П. 

Запотоцького, О. О. Любіцевої, М. П. Мальської,   М. В. Лободи та ін., які 

зробили значний внесок у дослідження проблем розвитку лікувально-

оздоровчого туризму  

Виклад основного матеріалу.  Бальнеотерапія включає профілактичні 

методи і лікування збоїв в роботі організму та нормалізацію функціонування 

шляхом використання природних і штучно приготованих мінеральних вод у 

санаторно-курортних і звичайних умовах. 

До основних методів бальнеотерапії відносяться: 

− зрошування та миття; 

інгаляція; 

− плавання в басейнах; 

− купання (температурний та фізико-хімічний вплив на покрив шкіри з 

рефлекторними змінами в системі кровообігу, інтенсивністю обмінних процесів 

в організмі); 

− споживання мінеральної води перорально. 

Ці процедури (особливо з використанням природних мінеральних вод) 

можна проводити в спеціальному лікувальному закладі – SPА. Ефективність 

бальнеотерапії насамперед залежить від терапевтичного припису лікаря, також 

вірно спланованому лікуванню, особливостей і стадії захворювання, нюансів 



організму пацієнта і т.п. Лікувальні властивості бальнеотерапевтичних процедур 

реалізуються в гуморальному і рефлекторному механізмах. При зовнішньому 

застосуванні мінеральні води мають термічний, хімічний, радіаційний та інший 

вплив на покрив шкіри, впливають на терморегуляцію організму, підвищують 

або знижують тепловіддачу та рівень окислювально-відновних процесів. Завдяки 

наявності різноманітних провідних хімічних компонентів дія кожного виду 

мінеральної води на організм людини є специфічною. Лікувальна дія 

мінеральних вод залежить від хімічної, температурної та механічної природи 

води. Україна має великі запаси гідромінеральних ресурсів. На 70 курортах 

відкрито 442 санаторії, які використовують у процесі лікування природні 

лікувальні ресурси, зокрема мінеральні води та лікувальні грязі. Проте наразі ці 

лікувальні заклади керують лише 8% запасів мінеральної води. Для санаторно-

курортного лікування, а також для загального вжитку задіяні ресурси понад 200 

родовищ мінеральних вод та 25 родовищ лікувальних грязей. В Україні є 

родовища мінеральних вод будь-якого бальнеологічного типу: вуглекислотні 

(Полянське, Голубинське родовища), радонові (Хмельницьке), сульфідні (Синяк, 

Великолюбенський), залізні (Слов’янські, Кемчинські), миш’якові (Слов’янське, 

Кемчинське), миш’якові (Слов’янське, Кемчинське). ), йод, йод, йод (Бердянськ), 

кремнієвий (Березівський, Рай-Оленівське), вода з високим вмістом органічної 

речовини (Трускавець, Збручанськ), вода без особливих інгредієнтів та 

властивостей (Миргород, Євпаторія, Одеса, Куяльниця) та лікувальні грязі всіх 

генетичних захворювань. види: Саксонське, Куяльницьке, Солоні озера, Ріпне), 

торфове (Сеременківське, Великолюбенське), горбисте (Булганатське родовище) 

та сапропельне [1, с.4]. 

Родовища лікувальних мінеральних вод, найбільш поширених на території 

України, можуть бути об'єднані в 5 груп: 

− радонові; 

− сульфідні; 

− вуглекислі 

− термальні 

− інші; 

Радонові води мають різний хімічний склад, родовища сконцентровані на 

правобережжі Дніпра, Побужжя та Приазов’я. Радонову воду найчастіше 

використовують для лікувальних громадських і місцевих лазень. 

Рекомендованими до лікування радоновими ваннами є захворювання серцево-

судинної,кістково-м’язової систем та шкіри. Найвідомішими курортами 

України, які використовують радонову воду, є: курорт Хмільник (Вінницька 

область), санаторій у Черкаській області, Житомир (Житомирська область), 

водні лікарні Біла Церква (Київська область), Полонний (Хмельницька область). 

Лікування сульфідними мінеральними водами практикують як способом 

ванн, так і поливанням та інгаляціями. Позитивно впливає лікування 

захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, жіночих захворювань, 

серцево-судинної системи. Найвідоміші санаторії сульфідних джерел України є 

у Львівській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. 

Йодо-бромні води лужного хлоридно-натрієвого складу зосереджені 

родовищах Карпат, Передкарпатті, Причорномор'ї та Криму. Найбільш 



широкого використання вони набули у санаторіях півострову та оздоровчих 

закладах Закарпаття. 

Вуглецеві мінеральні води поширені на південно-західному схилі 

Українських Карпат і Закарпаття. Ці води використовують у санаторіях 

Закарпатської області, а також розливають як природні та лікувальні столові 

води. Джерела вуглекислого газу також є на Керченському півострові. 

Вуглекислий газ використовують для внутрішнього вживання у вигляді пиття, 

інгаляцій, зрошення, умивання і зовнішнього - у вигляді ванн і душу. Пити ці 

води при захворюваннях травної системи, печінки і жовчовивідних шляхів, 

порушеннях обміну речовин. 

Лікувальна дія термальних вод, які використовуються для ванн після 

розведення прісною водою (при високій температурі), полягає в покращенні 

загального стану за рахунок впливу через нервові рецептори на головний і 

спинний мозок людини. В Україні вони здавна використовуються в лікувальних 

цілях на курортах Криму. Прісні лікувальні мінеральні води з високим вмістом 

органічних речовин (0,01-0,03 г/л) відомі на карпатському курорті Трускавець. В 

Україні розвідані кілька родовищ з рекордними запасами води такого роду, на 

базі яких розвиваються курорти Сатанів (Хмельницька область) та Східниця 

(Львівська область). Унікальність цієї води обумовлена унікальністю природних 

умов Трускавецько-Бориславської області, де вуглеводні досягають майже 

земної поверхні і забезпечують складові підземних вод розчинені компоненти 

водоносних горизонтів. Мінеральна цілюща вода без специфічних компонентів 

різного хімічного складу, мінералізована 250-1000 г/л, широко використовується 

на курортах Трускавець і Моршин (Львівська область), Миргород (Полтавська 

область), Криця, Слов’янськ (Слов’янськ). ) Одеса та інші області. Їх розливають 

у багатьох регіонах України. Український інститут медичної реабілітації та 

мінеральних джерел МОЗ України в Одесі є провідною установою в Україні, яка 

вивчає вплив мінеральної води на здоров’я людини та впроваджує рекомендації 

для використання окремих ресурсів у медицині. Хімічний склад та напрями 

використання мінеральної питної води регламентується державним стандартом 

України ДСУ-878-93 «Вода питна мінеральна».  

Характеристика лікувальних грязей (пелоїдів) України. Цілющі грязі – це 

різні природні утворення згідно з природою утворення (грязі, торф, 

порошкоподібні грязі тощо) і використовуються для лікування у вигляді ванн і 

аплікацій. Природні лікувальні грязі – це в основному відкладення боліт, озер, 

лиманів і морських заток і являє собою однорідну тонку пластмасу, що 

складається з води, мінералів та органічної речовини зі специфічними тепловими 

та іншими фізико-хімічними властивостями. Експериментальні та клінічні 

дослідження продемонстрували ефективність лікування пеллоїдом у пацієнтів із 

різноманітними запальними, дистрофічними та судинними захворюваннями, які 

призводять до травм та операцій, включаючи ураження периферичної нервової 

системи, хребта та суглобів. Доведено, що використання цілющих грязей через 

комплекс термічних, хімічних, механічних та інших властивостей істотно 

впливає на різні функції організму, зокрема на кровообіг, дихання, обмін 

речовин. 



Утворення цілющих грязей – складний природний процес, що 

характеризується взаємодією геологічних, гідрологічних, кліматичних, фізико-

хімічних та біологічних факторів. За походженням, що відображає умови їх 

утворення та визначає основні особливості їх складу та властивостей, лікувальні 

грязі поділяють на чотири генетичні типи: 

− торфові; 

− мулові 

− сульфідні; 

− сапропелеві; 

− сопочні; 

 

 В Україні органо-мінеральний сульфідний мул використовується для 

санаторно-курортного лікування – антропогенних відкладів солоних вод на 

ранніх стадіях літогенезу. Вони зелено-сірі або чорні пластикові. Виявлено, що 

запаси сульфідного мулу та лиманів в Україні є досить значними. 

Застосовуються разом з іншими методами лікування на курортах Одеської групи 

та в Автономній Республіці Крим. Широке, але обмежене застосування 

торф'яного лікувального шламу - торфу з високим вмістом (більше 25%) і 

ступенем розкладу понад 40% органічної речовини. Найціннішими є гіпсовий і 

купоросний торф з мінералізованим (більше 2 г/л) грязьовим розчином. Їх 

використовують для лікування на курортах Шкло, Моршин та Миргород. 

Пелоїди – це продукти грязьових вулканів, які виносяться на поверхню під 

тиском газів і підземних вод. Вулканічний мінеральний мул із групи грязьових 

вулканів Вульганат на Керченському півострові, що містить цінні 

мікрокомпоненти, має обмежене застосування. 

Висновки. Враховуючи багатство бальнеологічних ресурсів України,  

ефективна і повноцінна робота санаторно-курортних закладів, особливо на 

півдні України, може повністю задовольнити потреби населення в лікувально-

рекреаційних послугах. У важкі економічні часи теоретичні банкрутства 

багатьох компаній, пошкодження або руйнування інфраструктури призвели до 

фактичного закриття багатьох лікувально-оздоровчих установ. Крім того, 

більшість регіональних рекреаційних закладів за функціями та рівнем 

обслуговування не відповідають міжнародним стандартам. 

Тому, одним із пріоритетів розвитку санаторно-курортної галузі України має 

бути створення правильного сервісу, відповідно до побажань та інтересів 

відпочиваючих, чого можна досягти шляхом залучення значних інвестицій у 

розвиток як курортів в цілому, так і  окремих лікувально-рекреаційних закладів, 

а також сертифікації якості всіх існуючих готелів та готельних об’єктів. 
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ІСТOРІЯ ТA СУЧAСНИЙ СТAН РOЗВИТКУ НEКРOПOЛЬНOГO 

ТУРИЗМУ В УКРAЇНІ ТA СВІТІ 

 

Вступ. Соціальні та економічні, національні та культурні, ментальні та 

психологічні фактори створюють персональний туристичний попит, тим самим 

каталізуючи збільшення кількості туристів та розростання залученої до 

туристичного бізнесу землі. З рештою утворюються нові, нетрадиційні види 

туризму, за допомогою яких, ми отримуємо нові знання, враження та емоції. До 

таких власне і належить некропольний туризм. Пoпит сучaсних туристів у 

eкскурсіях пo клaдoвищaх явищe дoсить мaлo дoсліджeнe.  Здебільшого подібні 

екскурсії створюють у цвинтарях з стародавньою історією, гарними та 

незвичними архітектурними елементами і кам’яною пластикою, звичайно ж, зі 

знаходженням похованих на території кладовища знаменитих людей Істoрично 

склалось, що цвинтарі є нeвід’ємнoю склaдoвoю кoжнoгo містa чи сeлищa, 

джeрeлoм інфoрмaції прo істoрію місцевого нaсeлeння тa йoгo трaдицій. 

Відвідувaння місць oдиничних, масових поховань з пізнавальною, рідшe 

дoслідницькoю мeтoю є звичною справою для більшості країн світу і новою для 

Укрaїни. Мeтa дaнoгo дoсліджeння дослідити розвиток нeкрoпoльнoгo туризму 

в Укрaїні тa світі. Для дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти дoсліджeння були oкрeслeні 

нaступні зaвдaння: 

1) пoяснeння  пoнятійнo-тeрмінoлoгічнoгo aпaрaту;  

2) aнaліз сучaснoгo стaну вивчeнoсті прoблeми;  

3) висвітлeння пeрeдумoв виникнeння «нeкрoпoльнoгo туризм»; 

4) визнaчити рoль істoричних цвинтaрів як туристичних oб’єктів. 

5) з'ясувати мотивуючи фактори «могильних» туристів 

6) висвітлeння стaну викoристaння рeсурсних мoжливoстeй нeкрoпoльнoгo 

туризму  в Укрaїні 

Oб’єктoм дoсліджeння є нeкрoпoльний туризм. Прeдмeтoм - умови 

рoзвитку   нeкрoпoльнoгo туризму  в Укрaїні і світі. В процесі дослідження  

викoристoвувaлися мeтoди aнaлізу тa синтeзу зібрaнoї інфoрмaції, 

прoгнoзувaння,  мeтoд  систeмaтизaції тa узaгaльнeння. 

Виклaд oснoвнoгo мaтeріaлу. Нeкрoпoльний aбo мoгильний туризм цe 

пoїздки нa знaмeниті (aбo нe дужe) клaдoвищa, місця зaхoрoнeнь відoмих (aбo нe 

дужe) людeй, місця кaтaстрoф, дe зaгинули люди, брaтські мoгили тoщo. 



Свoєріднa зaцікaвлeність дo цьoгo виду туризму тa бaжaння відвідувaти пoдібні 

місця явищe нe нoвe, людствo булo зaчaрoвaнo смeртю щe з чaсів Римськoї 

імпeрії, кoли  глaдіaтoрські бoї, які нe рідкo зaкінчувaлись смeртю oднoгo з 

бійців, збирaли пoвний Кoлізeй глядaчів, Тoж oчeвиднo, щo пoдібнe явищe булo 

зaвжди, люди стікaлися з усьoгo світу, щoб відвідaти місця, пoв’язaні зі смeртю 

від стaрoдaвніх рeлігійних пaлoмництв дo сьoгoднішньoгo туру пo місцeвим 

клaдoвищaм. Існує нaвіть визнaчeння туристів, які в зaхвaті від від цвинтaрів тa 

істoрій смeрті відoмих людeй: «Тaфoфіл» aбo ж «турист з нaдгрoбків». Тeрмін 

впeршe зустрічaється у рoбoтaх aвтoрa тa біoгрaфa Скoттa Стeнтoнa, який 

являється йoгo зaснoвникoм. Прoтягoм стoліть люди здійснювaли пaлoмництвo 

дo місць пoхoвaння рeлігійних ікoн і лідeрів. Нaспрaвді цe булo пoширeнe нaвіть 

у Сeрeдньoвіччі, кoли люди хoдили дo грoбниць чи святинь, щoб пoклoнятися 

святим [4]. У Китaї дaвня трaдиція пoклoніння прeдкaм тaкoж пeрeдбaчaлa 

вшaнувaння пoмeрлих рoдичів з відвідувaнням святинь і мoгил. Зaписи з 

цвинтaрів мoгли слугувaти спoсoбoм пeрeвірки гeнeaлoгічних дaних. Прoтягoм 

стoліть вигoтoвлeння нaдгрoбків викoристoвувaлoся як спoсіб нaдaти ці дaні тa 

oцінити грaвюри нa нaдгрoбку.  

Oцінкa тa дeякe пeрeoсмислeння клaдoвищ рoзвивaлoсь пoруч з нaукoю тa 

тeхнікoю. З’явився інтeрнeт кoтрий суттєвo oблeгшив рoбoту eнтузіaстaм у 

відвідувaнні клaдoвищ нa тaких вeб-сaйтaх, як «Interment.net» і «Find a Grave» 

багато даних присвячeних oсoбистим дoсліджeнням людeй нa цвинтaрях, 

oсoбливo ті, які містять інфoрмaцію прo відoмих людeй. Oтжe, з нaстaнням eри 

нoвітніх тeхнoлoгій і з пoявoю інтeрнeту з всією нaкoпичeнoю інфoрмaцією 

людствa зa тисячoліття, «мисливствo» нa мoгили стaлo цифрoвим,  бaгaтo 

шукaчів дaвніх цвинтaрів тa влaсних прeдків пoчaли викoристoвувaти 

oблaднaння GPS для визнaчeння місця рoзтaшувaння клaдoвищa aбo мoгили 

[2,5]. Хoтілoся б дeтaльнішe oписaти цвинтaрі, які нaбули пoпулярнoсті сeрeд 

тaфoфілів в усьoму світі тa, зoкрeмa, в Укрaїні. У бaгaтьoх єврoпeйських 

стoлицях є пoпулярні клaдoвищa, які стaли культурними oб’єктaми тa місцями 

мaсoвих скупчeнь туристів з фoтoaпaрaтaми.Відвідувaння цвинтaрів, в яких нe 

пoхoвaнo близьких, в oстaнні дeсятиліття стaлo нaстільки пoпулярним, щo гіди 

пo всьoму світу пoчaли oгoлoшувaти цілі мaршрути «eкскурсій пo мoгилaх». Дo 

нaйпoпулярніших сeрeд тaфoфілів укрaїнських цвинтaрів  мoжнa віднести 

Личaківськe клaдoвищe у Львoві, Бaйкoвe у Києві тa Тaрaсoву гoру в Кaнeві.  

Екскурсійні тури місцями поховань здебільшого поширені в країнах Європи, це 

можна пояснити наявністю історичних кладовищ з могилами знаменитих людей, 

високохудожньою меморіальною пластикою та високим загальним рівнем 

туристської галузі. Дo нaйвідoміших у світі об’єктів нeкрoпoльнoгo туризму 

мoжнa віднeсти стaрoвиннe клaдoвищe Пeр-Лeшeз у Парижі. Вoнo знaхoдиться 

мaйжe в сaмoму цeнтрі містa, в цьoму місці зaхoрoнeнa вeликa кількість діячів 

фрaнцузькoї культури сeрeд яких: Oнoрe дe Бaльзaк, Eдіт Піaф, Мoльєр та Oскaр 

Уaйльд, мoгильний кaмінь кoтрoгo зa дивнoю трaдицією прийнятo цілувaти, 

фрaнцузи гoвoрять, щo зрoбивши цe oбoв’язкoвo знaхoдиш кoхaння всьoгo 

життя.  



«Гoлівуд нaзaвжди» тaку oригінaльну нaзву мaє клaдoвищe у Лoс-

Aнджeлeсі, бeзсумнівнo цвинтaр зірoк, спoкoю, кoтрим прoтe нe дaють нaвіть 

після смeрті, пoблизу зaвжди oргaнізoвують кінoпoкaзи, вистaви, фeстивaлі, нe 

гoвoрячи прo пoстійний пoтік туристів, кoтрі відвідують мoгили зірoк Гoлівуду 

[1]. У XIX ст. пoчaли з’являтися сaдoві клaдoвищa, які спoнукaли відвідувaчів 

зaлишaтися і прoвoдити чaс нa цвинтaрі, щo мoжнa сміливo віднeсти дo пeршoгo 

крoку зaрoджeння  нeкрoпoльнoгo туризму. Оскільки у нaс нeкрoпoльний туризм 

щe нe тaк ширoкo рoзвинeний, як у Єврoпі, ми нe сaдимo в цвинтaрях дeрeвa тa 

нe пeрeтвoрюємo їх у свoєрідні пaрки; більшість нaших клaдoвищ являють сoбoю 

зaкритий прoстір, який люди звикли oминaти.  

Щe oдним приклaдoм, прoтe в дaнoму випaдку нeвдaлoї зaміни функцій, є 

музeй Гoлoкoсту в Бeрліні. Йoгo ствoрили як спoгaд прo жахіття, яке пережило 

людство, aлe зaмість цьoгo туристи влaштoвують фoтoсeсії сeрeд плит. Тaкoж 

хoчу згaдaти прo мoжливo oдин з нaйпoхмуріших, якщo мoжнa тaк вирaзитись у 

дaнoму кoнтeксті, Стaрий єврeйський цвинтaр, який знaхoдиться у Прaзі . Нa 

цьoму клaдoвищі хoвaли виключнo єврeїв, нa нeвeличкій плoщі знaхoдиться 

близькo 200 000 мoгил, чeрeз мaлу тeритoрію нaдгрoбки утвoрюють химeрні 

мoгильники, які були ствoрeні шляхoм зaсипaння стaрих мoгил нoвими нaсипaми 

[1]. Нeзвaжaючи нa тaку істoрію і мoтoрoшний вигляд Прaзькoгo клaдoвищa, цe 

нe зaвaжaє пoтoку туристів рeгулярнo відвідувaти цe місцe. Дивнa зaцікaвлeність 

людeй у всьoму тeмнoму тa нeвідoмoму спрaвді спaнтeличує і змушує 

зaдумaтись прo причини пoдібних інтeрeсів. Сучaснa трaгічнa істoрія, нa жaль, 

чaстo стикaється з динaмікoю кoмeрційнoгo рoзвитку тa eксплуaтaції. 

Пoрушуються склaдні питaння щoдo oбсягу тa хaрaктeру інтeрпрeтaції, 

відпoвіднoї пoлітичнoї тa упрaвлінськoї рeaкції тa хaрaктeру дoсвіду, 

сприйнятoгo відвідувaчaми, місцeвими житeлями, пoстрaждaлими тa їх 

рoдичaми. Мoжнa кoнстaтувaти, щo цікaвість дo смeрті тa різнoгo виду 

кaтaстрoф сильнo вплинулa нa туристичну сцeну, і сьoгoдні, мільйoни туристів з 

усьoгo світу пoдoрoжують дo цвинтaрів тa місць зaгибeлі.  

В дaнній рoбoті хoчу визнaчити тa зрoзуміти, щo спoнукaє туристів 

відвідувaти пoдібні місця. Для пoбудoви тeoрeтичнoї oснoви мoтивaції бувaльців 

цвинтaрнoгo туризму викoристoвується мoдeль мoтивaції «штoвхaй і тягни» 

Крoмптoнa і Дaннa.  Ця мoдeль нaгoлoшує, щo нa вибір туристa місця пoдoрoжі 

впливaють дві сили. Підштoвхують фaктoри, які виштoвхують людeй з дoму тa 

притягують фaктoри, які тягнуть людeй дo місця признaчeння. Чинники 

пoштoвху - цe внутрішні спoнукaння aбo бaжaння пoдoрoжувaти, нaприклaд 

пoтрeбa втeчі, пoтрeбa в нoвизні aбo пoтрeбa в сaмooцінці. Тoму в рoбoті будe 

рoзглянутo ряд мoжливих туристських мoтивaцій , які нaслідують aнaлoгічним 

пoділaм фaктoрів внутрішньoгo пoштoвху тa зoвнішньoгo притягнeння. Зa 



слoвaми Дeці, прoфeсoрa психoлoгії Рoчeстeрськoгo унівeрситeту, внутрішня 

мoтивaція кeрується зaцікaвлeністю aбo зaдoвoлeнням від сaмoї мeти зaвдaння тa 

фoрмується у кoжнoгo з нaс зaвдяки систeмі ціннoстeй тa влaснoгo світoгляду. 

Зoвнішня мoтивaція лунaє від суспільствa, a нe з oсoби.  Зoвнішня мoтивaція 

пoв’язaнa з біхeвіoрістськими тeoріями, згіднo з якими бaжaнa пoвeдінкa 

oтримує винaгoрoду aбo підкріплeння. Зa цією тeoрією пoвeдінкa, якa принoсить 

успіх, мaє тeндeнцію дo пoвтoрeння aбo пoсилeння, a пoвeдінкa, якa нe принoсить 

успіх, пoступoвo згaсaє.  Тaфoфіл, який відвідує пeвнe клaдoвищe чи грoбницю 

тa oтримує нeoбхідні йoму врaжeння, скoрішe зa всe будe схильний дo 

пoвтoрeння пoдібнoгo дoсвіду тa зaхoчe відвідaти пoдібнe місцe щe рaз. Якщo ж 

врaжeння були нeприємними, вeликa ймoвірність, щo пoдібнoгo відвідувaння 

більшe нe будe. Oтжe, мoтивaцію мoжнa визнaчити як внутрішній aбo зoвнішній 

стимул, який рухaє людинoю, щoб тa мoглa зaдoвoльнити влaсні пoтрeби. 

Мoтивaція мoгильних туристів дoсить склaднa, нa дaний мoмeнт eкспeрти 

виділяють чoтири oснoвні eмoції, які взaємoдіють і впливaють нa психoлoгічний 

стaн тaфoфілa. Сeрeд них відчуття нeвпeвнeнoсті, пoчуття вдячнoсті, пoчуття 

смирeння і пoчуття пeрeвaги.  

Дo фaктoрів мoтивaції, які спoнукaють тaфoфілів  нaлeжить дoпитливість - 

сильнe бaжaння щoсь дізнaтися, якe змушує людину хoтіти знaти aбo рoзуміти 

щoсь. Тoбтo цe тe, щo лунaє зсeрeдини людини,a oтжe рoзцінюється як 

внутрішня мoтивaція. Люди відвідують цвинтaрі, щoб збeрігaти у пaм’яті, 

oплaкувaти, спoдівaтися тoщo. Людeй мoтивують співпeрeживaння, хвилювaння 

тa інші психoлoгічні стимули різнoї мoрaльнoї ціннoсті, мoжливo, цe є причинoю 

тoгo, щo людeй тягнe нa місця зaгибeль, грoбниць, щoб відвідaти і відчути місцe, 

дe зaгинули люди aбo стaлaся кaтaстрoфa. Вoни нe в змoзі прoтистoяти цьoму, 

нaвіть якщo інші мoжуть ввaжaти цe мoрaльнo сумнівним. Дo другoгo фaктoру 

мoтивaції нaлeжить пoшук нoвизни, внутрішня пoтрeбa в змінaх, пригoдaх aбo 

гoстрих відчуттях є чaстинoю прoцeсу вибoру пoдoрoжі. Клaсичнa типoлoгія 

туристичних рoлeй Кoєнa прoпoнує чoтири рoлі туристa. Цe oргaнізoвaний 

мaсoвий турист, індивідуaльний мaсoвий турист, дoслідник і брoдягa. Він 

рoзрізняє ці чoтири види туристів зa кількістю нoвизни, яку вoни шукaють у 

свoєму вибoрі пoдoрoжeй. Він визнaчaє oргaнізoвaних мaсoвих туристів як тих, 

хтo з більшoю ймoвірністю шукaтимe знaйoмствa і визнaчaє брoдяг як шукaчів 

нoвизни, які будуть уникaти кoнтaктів з туристичними aгeнціями [3, 4]. Пaм’ять 

– цe життєвo вaжливa людськa здaтність, якa фoрмує нaші зв’язки з минулим і 

інфoрмaцією, якoю ми кoристуємoся. Сaмe зaвдяки бaжaнню пaм’ятaти ми 

збeрігaємo нaскeльні мaлюнки прeдків, вeдeмo рoзкoпки, прoвoдимo рeстaврaції 

кoлeкцій стaрих рeчeй. Ми oтримуємo мaтeріaльний тa нeмaтeріaльний спaдoк 

від нaших прeдків, який ми нaмaгaємoсь у будь який спoсіб збeрeгти, щoб 



пaм’ятaти. Цe мoжуть бути ідeї,  пісні, рeцeпти, мoвa, тaнці тoщo. Сaмe зaвдяки 

пaм’яті ми ідeнтифікуємo сeбe. Прoфeсoри Aшвoрд тa Хaртмaн прeдстaвляють 

спaдщину як мoтивуючий фaктoр нeкрoпoльнoгo туризму. Ці люди віддaють 

шaну прeдкaм, вoни ввaжaють цe вaжливим, a чeрeз пoчуття зв’язку тa 

співпeрeживaння ствoрюють влaсну ідeнтичність тa спaдщину. 

Виснoвки. До основних факторів, які спонукають тафофілів відвідувати 

кладовища, відносять співчуття, пам’ять, бажання виділитись серед інших, 

пoчуття вдячнoсті, і пoчуття смирення. Звичaйнo, пoдібні місця відвідують щe й 

для тoгo, щoб зрoзуміти історію, культуру та знайти власні відповіді на 

екзистенцій ні питання. Істoричні клaдoвищa з пeрeбігoм чaсу здoбувaють 

цінність як музeї сaкрaльнoї скульптури й aрхітeктури. В бaгaтьoх єврoпeйських 

стoлицях є пoпулярні клaдoвищa, які стaли культурними oб’єктaми тa місцями 

мaсoвих скупчeнь туристів з фoтoaпaрaтaми. З мeтoю пoдaльшoгo рoзвитку 

нeкрoпoльнoгo туризму в Укрaїні слід прoдoвжувaти дoслідницьку рoбoту з 

вивчeння тa oпису істoричних нeкрoпoлів нa тeритoрії нaшoї крaїни, склaдaти 

кaрти - схeми мoжливих eкскурсій, засaджувати цвинтaрі дeрeвaми, 

перетворюючи їх у парки, що допоможе створити відкритий громадський 

простір, у якому будуть проводити час люди. Мoжнa стверджувати, щo в Укрaїні 

«нeкрoпoльний туризм» є пeрспeктивним нaпрямкoм. У великій кількості міст та 

селищ України збереглися давні цвинтарі, котрі є потенціальними об'єктами 

некропольного туризму і привертають увагу «туристів з надгробків», aлe нe 

пoтрібнo спoдівaтися нa швидкий рeзультaт. Пoтрібнo ствoрити в Укрaїні всі 

умoви для рoзвитку цьoгo нeзвичaйнoгo виду туризму. 

 

Пeрeлік викoристaних джeрeл 

 

1. Бугрий О.В. География обьектов некропольного туризма зарубежом. URL: 

https://tourlib.net/statti_tourism/bugrij3.htm  

2.Interment cemetery records online. URL:  http://www.interment.net/Default.htm  

3. Light, D. (2017) Progress in dark tourism and thanatourism research: an 

uneasy relationship with heritage tourism. Tourism Management, 61. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300092  

4. Stone, Philip (2006) A Dark Tourism Spectrum: Towards a typology of death and macabre 

related tourist sites, attractions and exhibitions. Tourism: An Interdisciplinary International Journal, 

54 (2), рр. 145-160. URL: http://clok.uclan.ac.uk/27720/1/27720%20fulltext_stamped.pdf  

5. Findgrave World’s largest gravesite collection. URL: https://www.findagrave.com/ 

 

 

 

 

  

https://tourlib.net/statti_tourism/bugrij3.htm
http://www.interment.net/Default.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300092
http://clok.uclan.ac.uk/27720/1/27720%20fulltext_stamped.pdf
https://www.findagrave.com/


Анапенко Віталій Миколайович  
ОПП «Економічна географія» 

РВО: перший (бакалаврський) 

за спеціальністю 106 – Географія 

галузі знань 10 – Природничі науки 

Науковий керівник: Уліганець Сергій Іванович 
канд. геогр. наук, доцент 

завідувач кафедри географії України 

Рецензент: Гайдай Сергій Вікторович 

канд. геогр. наук, доцент 

доцент кафедри географії України 

 

РОЗВИТОК ЕКСТРЕМАЛЬНИХ РІЗНОВИДІВ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 

 

Україна зі своєю кількістю ресурсів є країною величезних можливостей 

для організації спортивно-оздоровчого відпочинку. Екстремальний відпочинок – 

це нова перевага для будь-якого туристичного місця. В Україні є багато варіантів 

для розвитку таких напрямків, однак на сьогодні вони знаходяться в стані ідей, і 

поки, на жаль, не втілені у життя, це обумовлює актуальність дослідження. 

Метою дипломної роботи є дослідження необхідних ресурсів для 

розвитку екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму в Україні, а 

також у визначенні перспектив розвитку даного виду туризму. Об’єктом 

дослідження територія України. Предмет дослідження – еволюція та сучасні 

тенденції розвитку екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму. 

Матеріали та методи досліджень. Були використані методи аналізу та 

синтезу інформації, порівняння, узагальнення. Матеріалами для дослідження 

стали відкриті інформаційні джерела, наукові публікації.  

Виклад основного матеріалу. Коли туристи планують кудись поїхати 

на відпочинок, то крім місця розташування та закладів харчування звертають 

також і увагу на розваги, які є поблизу, особливо часто цікавляться 

екстремальними розвагами. Те, що впливає на попит на екстремальні розваги це, 

по-перше, бажання туристів, по-друге, новизна, по-третє, екстремальні види 

спорту дають можливість туристам відволіктися від турбот, отримати нові 

враження та допомагають позбутися стресу, особливо людям літнього віку.  

Відомо, що багато сучасних туристів люблять подорожі з елементами 

екстриму. На це є різні причини: це в першу чергу зараз «модно», але більшість 

мають головну мету - позбутись щоденних навантажень й одержати свою дозу 

адреналіну. 

В екстремальних розвагах цікаво не лише брати участь, а цікаво 

спостерігати за ними, адже це досить видовищно, дехто, хто боїться брати 

участь, може просто дивитися.  

Одним із видів екстремального туризму є польоти на повітряних кулях. 

Цей вид відпочинку вважається надзвичайно романтичним і видовищним, 

перевагою є те, що він не шкодить здоров’ю людей і є частково безпечним. 



Повітроплавання вважається витратним і коштовним заняттям, як і майже всі 

види екстремального туризму. 

Туристичний і рекламний – це два напрямки в яких може розвиватися 

повітряний бізнес в Україні.  

З початком розвитку даного напрямку в нашій країні спочатку 

виробляли невеличкі кулі, їх використовували не тільки в спорті, а й в туризму, 

які можна використати як у спорті, так і в туризмі. Проте, якщо звернути увагу 

на досвід європейських країн, можемо побачити, що задля того аби зменшити 

вартість екскурсій варто мати більші за розмірами аеростати, які вміщують 6-9 

людей.  

Стрибки з парашутом – також є досить популярним, але на відміну від 

повітроплавання має більше обмежень, туристу обов’язково потрібно мати гарну 

фізичну підготовку. Даний вид, так само як і повітроплавання, тільки починає 

розвиватися в Україні. За оцінками О. Мартиновського, парашутний бізнес в 

Україні має майбутнє завдяки тому, що поступово з’являється та зростає 

цікавість до нього не тільки у спортсменів, але і туристів-екстремалів. Проте, не 

все так просто, туристові необхідно мати: 

− добрий стан здоров’я (особливо звертають увагу на стан серцево-судинної 

системи); 

−  має обов’язково отримати інструктаж від наставника, а ще має бути 

поінформований про правила поведінки і можливі ускладнення при приземленні 

та про те, як їх запобігти.  

Сплави по ріках – це в першу чергу вид спорту, який поступово 

переходить вже у екстремальний відпочинок - сплави по ріці на певних засобах 

(наприклад, рафти, катамарани) в Україні мають можливість у майбутньому 

широко використовуватись у плані надання туристичних послуг. Ми маємо 

густу, розгалужену мережу рік, наявні як рівнинні, так і гірські ріки різного 

розміру. Тому ми маємо всі можливості для розвитку водного туризму як для 

новачків, так і для екстремалів. Особливо варто зазначити, що наша територія 

багата на історико-культурні пам’ятки, що може урізноманітнити маршрути 

сплавів. Такі рівнинні річки, як Десна, Дністер, Сіверський Донець, Псел, 

Ворскла чудово підійдуть для сімейного відпочинку або для людей, які тільки 

починають свій екстремальний шлях. Для любителів цікавим буде Південний 

Буг, що має нескладні водні перешкоди - пороги й перекати. Для екстремалів – 

однозначно сплави по ріках Карпат (Черемош, Прут, Тиса). Сплави можуть 

тривати як 1-2 дні, так і досягати двох тижнів.  

Водний туризм цікавить туристів з кожним роком все більше і більше, 

тому і кількість маршрутів щорічно зростає. Проте, їх все ще недостатньо, попит 

перевищує пропозицію, тому є можливості для розвитку у даному напрямі.  

Ціна сплавів є доступною більшості жителів України, бо водний туризм 

не потребує великих інвестицій. 

Але не варто забувати, що і тут є свої особливості. В першу чергу. 

звичайно, потрібно звернути увагу на плавзасоби вони мають відповідати 

високим стандартам якості і особливо важливо - безпеки, особливо якщо мова 

йде про непідготовлених туристів, які вперше вирішили зайнятися даним видом 



туризму. В цьому і є головний недолік наших сплавів – бажаючи зекономити 

підприємці часто використовують неякісні засоби, після використання, яких 

туристи залишаються незадоволені, або навіть травмовані.  

В другу чергу, бізнес, такий бізнес матиме яскраво виражену сезонність, 

тому підприємці довгий час будуть залишатися без доходу, що, звичайно, підійде 

не всім.  

Розглядаючи екстремальний туризм на території нашої держави, варто 

виділити певні регіони. В першу чергу, райони, де може розвиватися даний вид 

туризму це Українські Карпати і Прикарпаття. Повітроплавання можливо 

розвивати в районі долини середньої течії р. Дністер.  

Висновки. На території України є достатньо сприятливі умови та 

ресурси для розвитку екстремального відпочинку. Екстремальний туризм – один 

з найперспективніших видів туризму в Україні. Дослідження ресурсного 

потенціалу довело, що Україна має значні ресурси для розвитку цього виду 

туризму. Україна володіє унікальними природно-рекреаційними ресурсами, які 

користуються популярністю у відпочиваючих з усієї України, проте є проблеми, 

які гальмують розвиток. Не дивлячись на це, існує великий 

потенціал екстремального туризму, який можна буде розкрити з загальним 

соціально-економічним розвитком держави. 

Важливо зазначити, що зараз Україні перспективним вважається 

розвиток таких видів екстремального туризму, як польоти на повітряних кулях, 

парашутизм, спелеологія, різні види сафарі та рафтинг. 

Варто враховувати, що працівники мають відповідально ставитися до 

своєї роботи, адже існує безпека для життя та здоров’я туристів, тому мають 

проводитися попередні навчання та допускатися до роботи мають лише 

професіонали. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ ЯПОНІЇ ТА УКРАЇНИ 

 

Вступ. Нині у багатьох країнах світу рекреація та туризм стали одним із 

важливих факторів та джерел добробуту народів, збереження та розвитку 

природних, культурних, духовних цінностей, сфери послуг, системи розселення, 

а також сталого розвитку регіонів та територій. Об’єктом даного дослідження 

є Японія та Україна як туристичні дестинації, а предметом – їх туристсько-

рекреааційні ресурси та досвід розвитку індустрії туризму. Важливо окреслити, 

що туристсько-рекреаційні ресурси є матеріальною основою формування та 

функціонування індустрії туризму, джерелом усіх туристсько-рекреаційних 

продуктів, а також інструментом задоволення різноманітних та 

швидкозростаючих туристично-рекреаційних потреб людини. М.П. Крачило 

весь комплекс туристично-рекреаційних ресурсів поділяє на три групи: 

− природні: геоморфологічні, кліматичні, водні, мінеральні, бальнеологічні 

та біологічні ресурси, а також об’єкти природно-заповідного фонду тощо; 

− культурно-історичні: музеї та виставкові зали; архітектурні, історичні та 

культурні пам’ятки; об'єкти етнографії, народні промисли та ремесла, центри 

декоративно-прикладного мистецтва; 

− соціально-економічні: рівень економічного розвитку, транспортно-

географічне положення, матеріально-технічна база, рівень обслуговування 

населення, трудові ресурси, ціни тощо. 

Слід зазначити, що туристично-рекреаційні потреби людини значною 

мірою задовольняються за допомогою ресурсного потенціалу, який існує в 

місцях постійного проживання індивідуума. Однак в епоху глобалізації, 

відкритості та розвитку інформаційних технологій на формування туристично-

рекреаційних потреб населення України дедалі сильніше починає впливати 

комплекс зовнішніх, міжнародних факторів та тенденцій розвитку туризму у 

тому чи іншому регіоні світу. З цієї позиції цікавим є приклад Японії, яка 

тривалий час була закритою державою, зараз же виявився її багатший 

туристичний потенціал, можливості використання якого постійно 

вдосконалюються. 

Порівняльна характеристика природних туристично-рекреаційних 

ресурсів. 



Рельєф. Ландшафт у Японії в основному гірський, з переважанням гір 

низької та середньої висоти, деякі з них, зокрема й найвища гора Фудзі (3776 м), 

є вулканами. У центрі Хонсю знаходяться найвищі гори - Японські Альпи. 

Гірські рекреаційні ресурси України ж зосереджені здебільшого в Карпатах та 

Криму, вони займають лише 5% території країни. Гірські ландшафти як 

Японських островів, так і Карпат мають великі можливості для заняття зимовими 

видами спорту, піших прогулянок та комплексного оздоровлення. Фізико-

географічні особливості Українських Карпат та Кримських гір забезпечують 

умови для майже цілорічної рекреаційної діяльності, в той час, як в Японії не всі 

гори ідеально підходять для того, щоб будь-якої миті вирушити в туристичну 

поїздку.  

Клімат. Враховуючи протяжність Японських островів із півночі на 

південь майже на 3 тис. км, кліматичні умови є дуже диференційованими: від 

помірних широт, де температура взимку може опуститися до -40 °С, до Окінави, 

де навіть взимку температура рідко пускається нижче +15 °С. В Україні ж 

різниця в кліматичних умовах не настільки велика як в Японії, проте все ж таки 

істотна. Наслідком кліматичних відмінностей є нерівномірний розподіл 

рекреантів територією країни та сезонні коливання. Так, найсприятливіший 

період для зимових видів відпочинку в Україні становить до 26 днів на півдні та 

до 40 і більше на північному заході. У Японії ж, яка входить до числа найкращих 

країн для зимових видів спорту, катальний сезон триває з листопада по травень. 

Пляжні ресурси займають особливе місце серед рекреаційних ресурсів як Японії, 

так і України. Пляжний сезон в обидвох країнах збігається і триває з початку 

червня до середини вересня. Говорячи про особливості місцевого клімату слід 

зазначити той факт, що клімату Японського архіпелагу, на відміну від України, 

властивий чіткий поділ на чотири пори року. 

Водні та бальнеологічні ресурси. Японію покриває густа мережа коротких 

річок, які впадають одна в одну, проте більшість із них – це бурхливі, та холодні 

гірські потоки. Протяжність берегової лінії Японських островів становить 3,5 

тис. км, що на 200 км менше ніж протяжність берегової лінії території України, 

де для рекреації використано тисячі кілометрів різного типу морського 

узбережжя Чорного й Азовського морів та узбережжя чисельних річок. 

Рекреаційна цінність водних ресурсів обох країн визначається комплексом 

сприятливих кліматичних, бальнеологічних та ландшафтних ресурсів, що 

дозволяє їм задовольняти необхідні рекреаційні потреби практично по всій 

території. Бальнеологічні ресурси також мають обидві країни, проте в Україні 

вони представлені мінеральними водами та грязями (Прикарпаття, Поділ, 

Причорномор'я), а в Японії – термальними джерелами (Хоккайдо, Акіта, 

Фукусіма, Гума). 

Природні пам'ятки, заповідники та національні парки. Об'єкти 

природно-заповідного фонду мають особливу рекреаційну цінність. Японія має 

у своєму розпорядженні природно-заповідні території загальною площею 20,5 

тис. км2 (5,4% території країни), до якої входить 29 національних парків 

(найвідоміші - Аокігахара, Нікко, Фудзі-Хаконе-Ідзу), 9 заповідників, а також 

історичні пам'ятки та ботанічні сади. В Україні площа ПЗФ налічує понад 8200 



об'єктів загальною площею 43 тис. км2, що становить 7% території держави. До 

них відносяться 24 заповідники (найвідоміші – Асканія Нова, Карпатський, 

Дунайський), 49 національних парків (наприклад, Азово-Сиваський, Синевир, 

Олешківські піски), 320 заказників та інші пам'ятки природи. Таким чином, 

незважаючи на масштабні цифри, природно-заповідний фонд обох країн є 

різноманітним, проте незначним у порівнянні з більшістю інших країн світу. 

Порівняльна характеристика культурно-історичних туристично-

рекреаційних ресурсів. 

Музеї та виставкові центри. Провідні позиції у секторі міжнародного 

туризму займає культурно-пізнавальний, у нього активно залучені музеї та 

виставки. На вершині ієрархії японських музеїв стоять національні музеї історії 

японського мистецтва, живопису, кераміки, каліграфії, буддистських скульптур, 

проте найбільшою популярністю серед туристів користуються незвичайні музеї, 

присвячені альтернативній культурі країни (наприклад, Міжнародний музей 

манги в Кіото), та виставкові експозиції, присвячені моделюванню природних 

процесів. В Україні музейний фонд представлений переважно експозиціями 

історичного, етнографічного та літературного спрямування. Музеї України 

присвячені найрізноманітнішим тематикам: суднобудуванню, пивоварінню, 

аптечній справі, народній архітектурі та побуту тощо. Особливе місце серед 

виставкових комплексів займають етнографічні музеї просто неба. 

Археологічні, історичні, архітектурні пам'ятки. Порівняти історію й 

культуру Японії та України неможливо, оскільки культура кожної окремої країни 

є унікальною, а на культуру та менталітет японців значний вплив справило 

відокремлене географічне положення країни. Проте, можна зазначити, що 

культурно-історична спадщина Японії, на відміну від України, досить активно 

просувається на ринок туристських послуг. У Японії ж знайомство з культурно-

історичними об'єктами є одним із найсильніших спонукальних мотивів для 

туристичних візитів. У Японії налічується 14 культурно-історичних об'єктів 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: від буддистських пам'яток біля Хорюдзі і замку 

Хімедзі до синтоїстського святилища Іцукусіма і храмів Нікко. Українські 

історико-культурні об'єкти представлені археологічними знахідками, 

середньовічними фортецями (Хотинська та Кам'янець-Подільська фортеці), 

культовими об'єктами (Собор Св. Софії, Києво-Печерська Лавра), стародавніми 

містами (Херсонес Таврійський), палацовими ансамблями (Резиденція 

Далматинських та Буковинських митрополитів) тощо. 

Релігія. Релігійний туризм є однією з найдавніших форм подорожей. У 

Японії паломництво до синтоїстських та буддійських храмів, а також до 

«священних» гір і річок є дуже популярним. Найбільш відомий паломницький 

маршрут проходить 88 храмами Сікоку. В Україні ж релігійний туризм 

присутній, проте не носить міжнародного характеру. Центром релігійного 

туризму є Київ із його численними культовими спорудами різних часів та 

конфесій (Києво-Печерська Лавра, Михайлівський Золотоверхий собор). 

Міста. Міста завжди були осередками туризму. Більшість туристів 

відвідує, звичайно ж, столиці – Токіо та Київ, а також їх околиці. У Японії 

високою відвідуваністю користуються міста з сучасною архітектурою та 



бурхливим ритмом життя (Осака, Йокогама, Саппоро), міста з численними 

буддистськими та синтоїстськими храмами (Кіото, Нікко), міста, що пережили 

атомне бомбардування (Хіросіма, Нагасакі). В Україні найпопулярнішими 

містами серед іноземних туристів є міста з унікальною архітектурою (Львів, 

Харків, Одеса, Чернівці), міста з давньою історією (Кам'янець-Подільський, 

Хотин, Запоріжжя), а також місто-привид Прип'ять. 

Порівняльна характеристика соціально-економічних туристично-

рекреаційних ресурсів. 

Транспортна доступність території, рівень розвитку транспортної 

мережі. Японія знаходиться далеко від основних центрів формування 

туристських потоків – це головна перешкода на шляху розвитку сфери туризму 

в країні. Ще однією проблемою подорожей Японськими островами є велика 

складність самостійних пересувань через відсутність належної транспортної 

навігації. Транспортно-географічне положення України, на відміну від Японії, 

лише сприяє розвитку туризму, оскільки держава розташована у безпосередній 

близькості до країн, із якими вона має налагоджені інтенсивні транспортно-

економічні зв'язки. Щодо транспортної системи, то в обох країнах вона добре 

розвинена, має розгалужену структуру і представлена всіма видами транспорту. 

Рівень забезпечення обслуговування населення. Організацією туризму в 

Японії займаються спеціалізовані туристські агенції та фірми, оскільки найбільш 

простим та економічним способом подорожі до Японії залишається придбання 

турпакету, що власне не характерно для організації туризму в Україні. Японія 

має розвинений готельний сектор, в якому представлені різні типи готелів 

(хотеру, рекан, мінсюку, бізнес-готелі, капсульні готелі, готелі для побачень, 

молодіжні пансіонати), в Україні розвиток готельного сектору дещо нижчий і не 

завжди відповідає високим вимогам, спостерігається також регіональна 

диференціація рівня готелів, баз відпочинку та пансіонатів. При цьому обидві 

країни мають можливість розміщувати всі категорії туристів. Що стосується 

ресторанного господарства, то і в Японії, і в Україні воно знаходиться на 

хорошому рівні, але набуває індивідуальних рис. Обидві країни славляться 

своїми національними кухнями та мають свої гастрономічні центри, що, своєю 

чергою, формує величезний потенціал для розвитку туризму, у тому числі й 

гастрономічного. 

Ціни. В'їзний туризм є слабкою стороною Японії, однією з основних 

причин є висока вартість подорожей. Японія знаходиться далеко від основних 

центрів формування туристських потоків, і вартість перельоту для мешканців 

більшості країн є непідйомною. Проживання, харчування та пересування самою 

Японією також досить дороге. Україна, навпаки, має величезну перевагу для 

туристів у вигляді низьких цін на проживання, харчування та інші витрати, а 

вартість перельоту з країн Європи та більшості країн Азії є дуже низькою. 
Таким чином, детальна порівняльна характеристика туристсько-рекреаційних 

ресурсів Японії та України дала можливість зрозуміти передумови та можливі 

перспективи розвитку туризму в обох країнах. Окрім цього, виявленні відмінності у 

розвитку інфраструктури та характеру регулювання розвитку туризму дають привід 

для застосування досвіду Японії для розвитку туризму в Україні. По-перше, варто 



звернути увагу на важливість правильного вибору орієнтирів розвитку індустрії 

туризму в Україні. Досвід Японії доводить, що важливо здійснювати розвиток за двома 

напрямками: 

1. Внутрішній напрямок: розвиток туристичної інфраструктури та 

покращення зручності для відвідування туристів з-за кордону (при цьому, варто 

враховувати також помилки Японії та не зважати такими речами, як створення системи 

навігації, подолання мовного бар’єра тощо); 

2. Зовнішній напрямок: просування бренду України за кордон, розширення 

участі країни у закордонних виставках та культурних заходах, орієнтація на необхідну 

цільову аудиторію – туристів конкретних країн (при цьому, варто уникати помилок 

Японії та поширювати інформацію про Україну як туристичну дестинацію із 

зазначенням головних переваг туристсько-рекреаційних ресурсів країни).  

По-друге, досвід регулювання розвитку туризму Японії підтверджує важливість 

комплексного застосування наступних мір: 

− створення та об’єднання державних, громадських та комерційних організацій 

сфери туризму у групу економічного інтересу, що має гнучку систему управління та 

виконує місію спільного інтересу в турбізнесі; 

− розвиток мережі та підвищення якості надання послуг закладами готельно-

ресторанного господарства; 

− розробка нових туристичних продуктів, маршрутів, екскурсій та пакетних турів; 

− участь та проведення міжнародних форумів, які присвячені розгляду питань 

туризму між конкретними країнами та Україною; 

− розповсюдження інформації про природні, історико-культурні та соціально-

економічні туристсько-рекреаційні ресурси серед своєї ж країни. 

Висновки. Отже, поелементний порівняльний аналіз туристсько-рекреаційних 

ресурсів свідчить про те, що і Японія, і Україна мають великий туристичний потенціал, 

однак окремі рекреаційні ресурси країн все ж таки поступаються один одному за 

кількісними чи якісними ознаками. Підсумовуючи, слід сказати, що детальна 

порівняльна характеристика Японії та України дає можливість не тільки зрозуміти 

причини сучасного стану туристичної галузі, а й, виявивши контрастні показники, 

сприяє коректнішій оцінці перспектив її розвитку. 
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