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УДК 379.82:77
«ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛІСТИКА» ЯК ВИБІРКОВА ОСВІТНЯ 

КОМПОНЕНТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О.О. Меліх, О.Ф. Удовиця, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Відомо, що об’єднання наукових підходів в історії, географії, мистецт-
ві, гастрономії, етнографії формує тревел-журналістику, напрям журналісти-
ки чи її спеціалізацію, а також галузь академічних наукових і навчальних 
знань, туризмологічного характеру зокрема. Мета розвитку тревел-
журналістики може бути і просвітницькою, і розважальною, тому що 
подорожі теж мають різні цілі. А мета дисципліни «Тревел-журналістики»  -
надати такі компетенції здобувачам вищої освіти, щоб вони їх змогли прак-
тично втілити у своїх блогах, влогах, тревел-описах, тревелогах, через 
соціальні мережі. 

На фоні закордонного досвіду українська тревел-журналістика є досить 
молодою. Вперше, як компонента освітніх програм, вона була представлена 
на факультетах журналістики приблизно 30 років тому. Сьогодні іноді 
зустрічаються програми зі спеціальності 242 «Туризм» (наприклад, у досвіді 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, Класичного 
приватного університету). Слід відмітити, що в тревел-журналістиці, як 
компоненті освіти, є елементи послідовності розвитку, об’єднання, 
стратегічності. Наприклад, через формування об’їдань та асоціацій, прове-
дення форумів та фестивалів в Асоціації журналістів «Туристичний прес-
клуб України» (2006 рік заснування) із Фестивалем туристичної 
журналістики 
України, в Українській асоціації тревел-журналістів (2018 рік заснування) 
існують елементи охоплення різного виду професіоналів та навчання один у 
одного. На наш погляд, консолідація намірів розвитку журналістики і туриз-

p
dis. ...

ktronnyyyyyiiiiiyyyy  rrrrreesurs] 
iya. – 22222000001111144444444... ––– №№№4. –

podhoddddddddd i standddddaaaaarrrtttyyyyyiiii 
a // Vyisshheeeeeeeeeeee  obrazovanie vvvvvvv 

ww.quaallllllllliiiiiiiiitttttyyyyyyyyy-jjjjjjjjjooouuuuuuurrrrrrrrrnnnnnnnnnalllllllll.....rrrrrrrrruuuuuuuuu///////-

КА» ЯК ВИБББББББББІІІРРРРРРРРРКОООООООООВВВВВВВВВААААААААА ОООООООООСССССССССВВВВВВВВВІІІІІТТТНЯ
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. Меллліііііііххххх,, О.Ф. УУУУУддддддоооооооооввиииицццяяяя,,,,,,,,,  
ьна акаддеееееммміііііяяяяя ххххаааааррррррчччччоовиххххх ттеееехххнннннннннологій

єднанннннннннняяяяяяяяя  нннннннннааааааааауууууууууккккккккковввввввииииих пппппіддддхххххоодів в істор
нограффффффффііііііііії фффффффформує ттттттрррррррррееевввввввввел-жжжжжууууууррррррррналіст

лізацію, ааааааа ттттттттакож галууууууууузззззззььььььььь академіч
измологічноггооооооооо ххарактеррррррррууууууууу зокрем

ики може бутиии ііі пппппппппрррррррроооооооосссссссссввввввіііттттттннницьк
жі тежжжжж ммммаааааають різні цілііііііііі. ААААААААА мммета ди

ти такккккііііі ккккоооооммпетееееенннннццццццццції здобувачам ви
ично втттттттіііллиииииииттти уууууу сссссссссввввввввоооооооооїїїїххх блогах, вл
соціааалллллььннннннніі мммееееерррррееееежжжжжжжіііі.. 

НННННа фонііііі зззззакккккооооордддддооооонннннннннннноого до
мммммооооллллллоооооддддоооооююююю. Впершшшшшеееее, яяккккк компо
ннннннна фаакккккуууууллллльььььтетах жжжжжуууурналі
зззззууустрічаююююютттттьььсссссяяя програм
ВВВВВВВооооолллллинськогггоооооо нннаціон
пппппрррррррииииивввааааатттного уніве
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му разом є сьогодні просто необхідним завданням, до того ж прибутковим 
(особливо для внутрішнього туризму в період пандемії).

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної 
академії харчових технологій в освітню програму «Міжнародний туризм» у 
2020 року також ввела освітню компоненту «Тревел-журналістика», яка 
пропонується всім слухачам закладу як вибіркова компонента. За результа-
тами зустрічі на Міжнародному туристичному форумі 2019 року « Creative 
Tourism. Traveling and finding yourself» в ОНАХТ із представниками 
туристичної індустрії та студентами різних ЗВО була запропонована робоча 
програма дисципліни із такими основними темами для вивчення:

сутність, мета, завдання журналістики подорожей;
законодавство у журналістській практиці, особливості в Україні;
особливості фото-журналістики та ведення тревел-блогів;
методи створення тревелогу, інструментарій;
методи організації тревел-фото туру, інструменти;
характеристика аудиторії ЗМІ та результатів журналістики подо-

рожей; профіль аудиторії, рейтинги;
економічні методи підтримки тревел-журналістики.

Оскільки, репортаж, шоу-програма, інтерв’ю на тему туристичної 
подорожі – все це окремі жанри тревел-журналістики 1-2 , а їх 
комунікативний намір – перетворити споживача-читача чи споживача-
глядача в споживача-туриста, студенти різних курсів бакалаврського та 
магістерського рівнів вищої освіти контактують із розробниками компоненти 
та цікавляться дисципліною. Планується основні моменти тревел-
журналістики представляти і викладачам на відкритих заняттях.

Сьогодні тревел-журналіст 3 є важливим професійним представником 
сучасних мас-медіа, він вміщує один із типів професійних компетенцій 
туризмологів, які є найбільш адаптивними до змін. Серед найважливіших 
програмних результатів названої компоненти передбачено досягти:

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні по-
ложення туристичного законодавства, національних і міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів;

ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно 
нею користуватися;

проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття;
професійно виконувати завдання в невизначених та екстремаль-

них ситуаціях.
Тому тревел-журналістика формує у людини певний образ різних куль-

тур, підігріває зацікавленість у перетворенні в туриста, підвищує 
атрактивність дестинацій, чому науковці та здобувачі мають присвятити свої 
думки. У період обмежень пандемії інтернет-простір через тревел-сайти, тре-
вел-блоги, тревел-пости працюють «на майбутнє», підвищують «буферну» 
дію та ефективність внутрішнього туризму, що сьогодні дуже актуально.

у
стика

а. За рррреееезззуууууулллль
9 рокуууу ««« CCCCreative
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УДК 378.147
ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 
ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА БАЗІ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ ТЕПЛОФІЗИКИ 
ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Ю.В. Семенюк, В.П. Желєзний, Д.О. Івченко, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Навчальний процес у вищій школі постійно підвищує вимоги до студе-
нта – майбутнього фахівця, професіонала. Основне завдання вищої освіти 
полягає у підготовці спеціаліста, який уміє ініціативно, творчо мислити, са-
мостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльно-
сті, фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. 

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним із 
яких є застосування нових наукових, науково-технічних знань, набутих ви-
кладачами безпосередньо у їхній науковій роботі.

Базовою у науковій роботі кафедри теплофізики та прикладної екології 
є навчально-наукова лабораторія з комплексного вивчення теплофізичних 
властивостей технічно важливих речовин, наноматеріалів і харчової сирови-
ни та процесів тепломасообміну.

Тільки в останні 10 років на кафедрі виконувалися 12 фундаментальних 
та прикладних НДР за рахунок видатків загального фонду державного бю-
джету, декілька госпдоговірних НДР.

На період 2020-2022 років від Національного фонду досліджень Украї-
ни отримано грант на виконання наукового дослідження і розробки «Підви-
щення ефективності термоакумулювальних пристроїв для сонячної енергети-
ки шляхом застосування нанофлюїдів і капілярно-пористих структур».

Об’єктами досліджень є: альтернативні холодоагенти (озонобезпечні 
холодоагенти з низьким або нульовим потенціалом глобального потепління); 
компресорні мастила; теплоносії; нанофлюїди (нанохолодоагенти, наномас- 
тила, нанотеплоносії, термоакумулювальні матеріали); холодильні компресо-
рні системи; холодильні прилади; теплоенергетичне обладнання; енергоємні 

творч
276 с.

ькомуу ммммееееееддддііійному
альні ккккоооммммуууууннннііііікккккаааації. –

Х, НАУКОВО-ТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕХХХХХХХНННННННІІІІІІІЧЧЧЧЧЧЧНННННННИИИИИИИХХ 
ВИЩЩООООООЮЮЮЮЮЮЮ ОСВІТОЮЮЮЮЮЮЮ ННА БАЗІ 

АТОРІЇ КККККККАААААААФФФФФФФЕЕЕЕЕЕЕДДДДДДДРРРРРРРИИ ТЕПППППППЛЛЛЛЛЛЛОФІЗИК
ДНОЇ ЕКОЛЛЛЛЛЛЛОООООООГІІЇЇЇЇЇЇЇ

В.П. Желєзззззннннниииииййййй, Д.ООООООО. ІІвченко, 
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