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обласній раді. Тому для впорядкування організації рекреаційного процесу і  

вдосконалення його територіальної організації та структури велике значення 

має вдосконалення системи управління ТРК, ліквідація відомчої 

неузгодженості в його управлінні. Ми вважаємо цей напрям роботи одним з 

найважливіших у раціоналізації рекреаційного природокористування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Зелений туризм, або агротуризм, є одним з видів екологічного туризму, 

який останнім часом набуває поширення і продовжує активно розвиватися в 

багатьох європейських країнах. Не є винятком і Україна. Характерно, що в 

розвинених країнах світу такий вид відпочинку користується попитом не лише 

у людей середнього достатку, а й у заможної частини населення. Адже 
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агротуризм дає можливість міським жителям відпочити в сільській місцевості 

на природі, позбутися стресів, відвідати місцеві пам'ятки, ознайомитися з 

побутом сучасних сільських мешканців та народними традиціями, які вони 

зберігають, а за бажанням – взяти участь у сільськогосподарських роботах. 

Цей вид туризму, сприяючи розвитку малого бізнесу в аграрних регіонах, 

дає можливість міським мешканцям активно відпочивати в приватних 

сільських господарствах, а сільським господарям поліпшити своє фінансове 

становище. За агротуризмом в Україні велике майбутнє[1]. 

Розвитку сільського зеленого туризму в Україні сприяють такі фактори: 

 - зростаючий попит мешканців українських міст та іноземців на 

відпочинок у сільській місцевості; 

- унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл; 

 - багаті рекреаційні ресурси; 

- екологічна чистота сільської місцевості; 

 - відносно вільний сільський житловий фонд для прийому туристів, 

- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 

 - традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок; 

 - можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, 

риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо[2]. 

Український сільський туризм може стати візитною карткою нашої 

держави на міжнародному туристському ринку, про що свідчить бажання 

іноземців познайомитись з історичним та природним потенціалом України. 

В Запорізькій області офіційно сертифіковано 14 садиб зеленого типу. 

Не є винятком в процесі організації і проведенні зеленого туризму і 

Мелітопольський район. Завдяки своїм унікальним пам’яткам природи, історії і 

культури Мелітопольський край славиться по всій Україні. 

Серед сільського та зеленого туризму широкою популярністю у 

відпочивальників користуються: зелена садиба «Перлина степу» у с. 

Тамбовка,садиба зеленого туризму «Соснівський янтар» в с. Соснівка,садиба 
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зеленого туризму «Алея троянд» в смт. Мирне, садиба сільського туризму в с. 

Новопилипівка, «Гостини у Валентини» у м. Мелітополь, зелена садиба «На 

хуторі» с.Оленівка, зелена садиба «Медландія» с.Тихонівка, які отримали 

сертифікати якості міжнародного зразку відповідно гранту: «Система 

сертифікації якості в агротуристичному бізнесі CerTour». 

Зелена садиба «Перлина степу» розташована в с. Тамбовка 

Мелітопольського району. Поблизу будинку (200 м.) протікає дивовижна річка 

нашого регіону – Молочна. За річкою знаходиться мальовниче 

Старобердянське лісництво. Туристичною перлиною регіону є національний 

заповідник «Кам’яна могила», який знаходиться на відстані 1,5 км від садиби. В 

садибі пропонуються різні форми активного відпочинку, для якого надаються в 

оренду велосипеди, байдарки, спортивне спорядження для різних ігор (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Активний відпочинок на байдарках у зеленій садибі «Перлина 

степу»[3] 

 

Зелена садиба «Соснівський янтар», с. Соснівка, розташована на території 

Старобердянського лісництва, біля річки. Там же є пасіка, де 

можнапродегустувати мед і інші продукти бджільництва. За бажанням 
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надаються додаткові послуги: рибалка, прогулянки по лісництву, сон на 

вуликах (рис. 2).  

Зелена садиба «Алея троянд», смт. Мирне, розташована неподалік від 

заповідника «Кам'яна могила». Господарі садиби запропонують відпочинок в 

будиночку, оформленому в українському національному стилі, та харчування 

екологічно чистими продуктами з власного городу. На території садиби багате 

різноманіття зелені та квітів, а візитною карткою подвір’я є квітучі троянди. 

 

 

Рис. 2. Господар садиби за роботою [4] 

 

Зелена садиба «На хуторі» знаходиться неподалік від Тихонівських 

ставків, біля річки та лісу. В садибі пропонується проживання в будинку та 

харчування екологічно чистими продуктами з власного городу.  

Зелена садиба «Гостини у Валентини» розташована у м. Мелітополь. Це 

відпочинок на свіжому повітрі серед розкішної зелені і квітів, екзотичних 

птахів і тварин. Тут є всі умови для відпочинку: затишні альтанки, сауна, лазня, 

соляна кімната, гостьові одно і двомісні кімнати, майданчик для дітей, 

екологічно чисті овочі та фрукти (рис. 3). 
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Рис. 3. Подвір’я зеленої садиби «Гостини у Валентини» [5] 

 

Садиба сільського туризму в с. Новопилипів пропонує 

проживаннятахарчування, традиційну українську кухню, відпочинок на річці 

Молочній поблизу багаття, прогулянки по Старобердянському лісництву, 

пасіка, рибалка. 

Отже, розвиток сільського зеленого туризмуу Мелітопольському районі 

дасть змогу вирішити низку проблем українського села та сприятиме:  

- підвищенню рівня зайнятості місцевого населення;  

- зростанню доходів сільських жителів за рахунок надання 

послуг туристам і реалізації вироблених продуктів харчування за 

прийнятними цінами;  

- покращенню благоустрою сіл, місцевих доріг, інженерного 

облаштування окремих садиб;  

- відродженню місцевих народних звичаїв, промислів, 

кулінарних традицій;  

- збереженню і відновленню місцевої історико-архітектурної 

спадщини. 
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС  

КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТСЬКОЇ РОБОТИ 

Нa сучaсномуетaпі розвитку суспільствaпершочергoвим завданням школи 

є виховання всебічно розвиненої людини. Важливою складовою цього процесу 

є забезпечення високої якості знань і вмінь учнів, фoрмування інтересу, творчої 

активності та цілеспрямованості учнів на урoках і позаурочних заняттях як 

необхідної умови нaвчання в сучасній школі.  

Складність і неоднозначність соціальних змін вимагають від учителя 

географії загальноосвітньої школи високого рівня професіоналізму та загальної 

культури. Робота з учнями в польових умовах є дещо складнішою та 

вагомішою, ніж під час уроків, оскільки важливо, як дітисприймуть 

навколишній матеріал, як самевчитель зацікавить учнів до цієїроботи. Для 

цього в краєзнавчо-туристській роботі краще всього застосовувати ігрову 

діяльність.  

Краєзнавчо-туристська робота, яку організовуватиме вчитель, дозволить 

учням наповнити життя новими яскравими емоціями, враженнями, 
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