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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДНІЙ 

ШКОЛІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

ТУРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Любов Котик, Ростислав Ганич 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Львів, Україна 

 

Споживач туристичних послуг у час інтенсивного розвитку 

цифрових технологій характеризується високою обізнаністю та 

вимогливістю. Щоб задовольнити його потреби, необхідно не тільки 

шукати нові форми й способи створення та продажу туристичних 

продуктів, але й формувати туристичну культуру і запит на туристичні 

послуги з шкільного віку. Подорожуючи, можна побачити унікальні 

природні ландшафти, доторкнутися до місцевої культури, 

насолодитися естетично привабливими краєвидами, сфотографувати 

їх та закарбувати в пам’яті найпривабливіші об’єкти туристичного 

інтересу. 

Об’єкти туристичного інтересу – визначні пам’ятки, природні 

об’єкти та природно-кліматичні зони, соціально-культурні об’єкти 

показу тощо, спроможні задовольнити потреби туриста під час 

туристичної поїздки або подорожі та споживанні туристичних послуг 

або туристичного продукту [3]. 

Екологізація туризму у сучасних умовах набуває великого 

значення у зв’язку з необхідністю збереження первозданної природи, 

зростанням попиту туристів на екологічно безпечні послуги і товари 

[5], поширенням повсякденної культури бережливого ставлення до 

довкілля тощо. 

Однією з визначальних передумов розвитку туризму у час 

глобальної невизначеності й швидкоплинності та загального 

домінування концепції збалансованого розвитку є формування дієвої 

системи підготовки фахівців туристичного профілю. Головним 

аспектом професійної освіти у сфері туризму є розуміння і 

усвідомлення кожним її учасником свого місця у сфері туризму, 

розвиток особистісних, інтелектуальних, культурних і духовно-

моральних якостей як фахового спеціаліста, виконавця, підприємця, 

інноватора. Підвалинами формуванню майбутніх фахівців туризму 
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слугує загальноосвітня школа, в якій значна увага звернена на 

екологічну освіту.  

У навчальних програмах затверджених Міністерством освіти і 

науки України для загальноосвітніх навчальних закладів проблема 

екологічної освіти носить міждисциплінарний характер і 

розглядається з урахуванням специфіки змісту багатьох предметів: 

біології, хімії, фізики, географії, історії, основ здоров’я тощо. 

Найповніше вона розкривається у географії, однією з наскрізних 

змістових ліній вивчення якої у середній школі на рівні з лінією 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність» є «Екологічна безпека і 

сталий розвиток» [2]. Її метою є формування в учнів громадянської 

активності, відповідальності й екологічної свідомості, готовності 

брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства — 

компетентностей, які важливі у сфері туризму у час постмодерну. 

Позитивом є й те, що у шкільній освіті навчальний курс географія ‒ 

єдиний предмет, який розглядає екологічну тематику через призму 

перебігу екологічних проблем на п’ятьох просторових рівнях: 

глобальному, макрорегіональному, загальнодержавному, 

субрегіональному і локальному.  

Застосування цього підходу дає змогу формувати в учнів цілісну 

картину світу щодо екологічних викликів сьогодення з посиленим 

акцентом на особливостях перебігу проблеми на території власної 

держави [1, 4]. Останнє надзвичайно важливо для фахівців 

туристичної сфери, які зорієнтовані не лише на розвиток 

міжнародного туризму, але й на активізацію й збалансований розвиток 

внутрішнього туризму — екскурсійного, пізнавального, 

рекреаційного, медичного, екологічного тощо.  

Імплементація змістової лінії «Екологічна безпека і сталий 

розвиток» при вивченні географії у середній школі для майбутніх 

фахівців туристичної сфери забезпечує їм у майбутньому:  

 розуміння унікальності, суспільної і туристичної цінності 

природних та антропогенних ландшафтів; 

 усвідомлення деструктивного впливу діяльності людини, у 

тому числі туристичної, на природні комплекси різного масштабного 

рівня; 
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 готовність до оцінки наслідків діяльності туристів щодо 

природного довкілля та розробки проєктів обмеження туристичної 

відвідуваності об’єктів туристичного інтересу;  

 навики безпечної поведінки туристичних груп в умовах 

раптового прояву несприятливих фізико-географічних явищ; 

 знання стилю поведінки у межах різних природних зон з 

метою збереження власного здоров’я і здоров’я туристів; 

 відкритість до участі у розробці та апробації туристичних 

маршрутів місцевого значення спрямованих на відвідування 

привабливих довколишніх краєвидів та популяризацію культури 

бережливого ставлення до довкілля; 

 можливість прогнозувати розвиток туристичної діяльності на 

локальному, субрегіональному, загальнодержавному, глобальному 

рівнях. 

Досягнення цих результатів забезпечується екологічним 

спрямуванням вивчення тем з курсу «Географія» у середній школі. 

Зокрема, при вивчені теми «Літосфера» у 6-му класі учні 

знайомляться не тільки з внутрішньою будовою Землі і зовнішніми та 

внутрішніми процесами, які зумовлюють зміни у земній корі і на 

поверхні земної кулі, але й ґрунтовно вивчають корисні копалини та 

їхнє значення у житті людей, знайомляться з способами їхнього 

видобутку та їхніми екологічними наслідками, отримують відомості 

про естетичну й пізнавальну цінність геологічних об’єктів та 

можливість їхнього залучення у геотуризм. Учні розширюють свої 

відомості про унікальні форми рельєфу земної кулі та необхідність 

їхнього збереження, навчаються популяризувати, у тому числі шляхом 

розвитку туризму вихідного дня, унікальні форми рельєфу 

довколишньої місцевості свого проживання. 

При вивченні теми «Атмосфера» учні дискутують про наслідки 

впливу людей й їхньої діяльності на стан атмосфери, отримують 

навики дотримання правил безпеки під час несприятливих природних 

явищ, що особливо важливо знати для майбутніх фахівців туристичної 

сфери. Також вони отримують відомості про естетичну привабливість 

окремих атмосферних явищ, частоту їхньої появи, складність 

передбачення та можливість залучення як дестинацій у сферу 

туризму. Вивчаючи тему «Гідросфера» учні усвідомлюють важливість 

охорони вод як своєї місцевості так і загалом на глобальному рівні. 

Знайомляться з розмаїттям водних об’єктів на земній поверхні та 
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їхнім залученням у сферу людської діяльності, зокрема сферу 

туризму, отримують навики характеристики унікальності водних 

об’єктів та прогнозування їхнього використання для туристичних 

потреб. 

  Знайомлячись з темою «Біосфера та ґрунти» учні аналізують 

вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, 

рослинний і тваринний світ суходолу і океану, оцінюють 

деструктивний вплив людської діяльності на природне довкілля [2], 

знайомляться з поняттям антропогенне навантаження та отримують 

навики його розрахунку для територій різного типу освоєння у т.ч. 

туристичного; обґрунтовують доцільність розвитку туристичної 

діяльності на території на фоні інших видів людської діяльності з 

метою збереження її біорізноманіття. 

  У 7–му класі при вивченні теми «Географія материків і океанів» 

учні не лише детально знайомляться з унікальністю материків і 

океанів Землі, але й поглиблюють знання про антропогенний вплив на 

довкілля. Важливо, що в цій темі вони вивчають природні об’єкти, які 

входять до світової спадщини ЮНЕСКО, зосереджують увагу на їхній 

туристичній цінності та необхідності обмеження антропогенного 

навантаження на них. Звертають увагу на приклади порушення 

природної рівноваги на регіональному/локальному рівнях та вивчають 

шляхи її відновлення (ревіталізація територій та розвиток туризму як 

альтернатива минулої промислової діяльності). Учні отримують 

навики обґрунтовувати вплив природних чинників на виникнення 

природних вогнищ захворювань і поширення епідемій, що має 

важливе прикладне значення для майбутніх фахівців туристичної 

галузі. Аналізують учні й різнопланові напрямки взаємозв’язків 

України з країнами Північної Америки, Євразії, Південної Америки, 

Африки, Австралії й Океанії, що важливо для розуміння міжнародних 

туристичних потоків.  

    У 8-му класі при вивченні теми “Україна у світі: природа, 

населення” учні отримують інформацію про особливості 

географічного макро-, мезоположення держави, аналізують 

кліматотвірні чинники, формують розуміння необхідності охорони 

атмосферного повітря та залежності його стану від різних видів 

діяльності людини, знайомляться з наслідками впливу погодних умов, 

якості водних ресурсів, на самопочуття та здоров’я людини тощо. Ці 

знання у майбутньому їм стануть у нагоді при організації й проведенні 
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туристичних й екскурсійних турів як на території рідної держави так і 

за її межами. 

Наскрізною лінією у 8-му класі є виховання в учнів усвідомлення 

необхідності дбайливого ставлення до довкілля, як до потенційного 

джерела здоров’я, безпеки і добробуту людей [2], Землі як єдиного 

унікального місця життя людей, яка потребує збереження для 

майбутніх поколінь. Важливим у цьому руслі є усвідомлення учнями 

необхідності громадської ініціативи з створення природоохоронних 

територій та можливості їхнього адекватного залучення у 

господарську діяльність через розвиток освітньої, наукової, 

туристичної діяльності. 

  У 9-му класі при вивченні теми «Україна і світове господарство» 

учні наводять власні приклади застосування знань з екології та 

економічної географії у повсякденному житті [2], аналізують роль 

географічних знань у майбутній професійній діяльності у сфері 

туризму, досліджують важливість врахування екологічного чинника 

при розміщенні підприємств різних сфер господарства. Навчаються 

учні й комерціалізувати природно-ресурсний потенціал території 

проживання шляхом розвитку освітньої, наукової, рекреаційної, 

туристичної діяльності.  Розглядають туризм як альтернативу 

деструктивним до природного довкілля видам діяльності та 

отримують навики організації туристичних осередків (зелений туризм, 

туризм вихідного дня, пізнавальний туризму), як приклад 

самоорганізації населення, розвитку малого бізнесу, творення 

місцевих стартапів, прояв ініціативи місцевих громад тощо. 

Усвідомлюють важливість екологічної складової при оцінці 

працересурсного потенціалу території дослідження, а також цінність 

туристичної освіти для його трансформації у контексті збалансованого 

розвитку території. 

Вивчення екологічних аспектів функціонування суспільства й 

деструктивних наслідків людського впливу на довкілля у курсі 

«Географія» (6-9 клас) має важливе конструктивне значення для 

формування майбутніх професійних навиків фахівців сфери туризму, 

які отримують знання про просторові відмінності природно-

культурного розмаїття світу та необхідність його підтримки й 

збереження для майбутніх поколінь.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В ІНДУСТРІЇ 
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Гостинність – комплексна послуга, якій притаманні певні 

споживчі властивості і яка створює позитивний образ закладу, означає 

прояв «вторинного попиту» на послуги [1].  Позитивний образ у сфері 

гостинності має створюватися за допомогою всебічного використання 

ресурсів гостинності, його комфортного середовища, стратегії та 

концепції. Сукупна взаємодія умов гостинності в єдиному 

технологічному процесі має бути скоординована розробленням моделі 

гостинності, яка включає чотири основні концепції, що визначають 

відносини в системі гостинності між «гостем (клієнтом) – послугою – 

середовищем гостинності»: 
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