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торгівлі людьми. Серед них слід звернути увагу на праці Т. І. Возної  
[1, с. 207], Я. Г. Лизогуба [3, с. 206], В. М. Підгородинського [4, с. 205 ], 
В. В. Святун [5, с. 203] та інших, принциповим висновком з яких слід 
вважати думку, що торгівля людьми є злочином, у результаті якого завжди 
заподіюється шкода суспільним відносинам, пов’язаним зі свободою, 
честю й гідністю людини, які є безпосереднім об’єктом цього злочину.  
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МІСТА БРЕСТА ЯК СПОСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ ТУРИСТІВ 
 
Позитивний образ території або її імідж, бренд формується завдяки 

впливу багатьох чинників – це і рівень розвитку економіки, ступінь 
розвитку інфраструктури, транспорту, сфери послуг, наявність 
рекреаційних ресурсів, екологічна складова території, а також її загальна 
інвестиційна привабливість. На формування позитивного іміджу території 
більше впливають загальний стан економіки і рівень розвитку 
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інфраструктури і сфери послуг. 
Дослідженням тематики формування брендів займалися такі вчені, як 

Д. Александро, Т. Амблер, Б. Барнс, Б. Берман, Дж. Д. Веркман, П. Дойль, 
С. М. Девіс, Е. Йохімштайлер, В. Зотов, Д. Келлер, Ф. Котлер, Л. Райе, 
М. Томсон, Р. Чармессон, Я. Еллвуд та ін.  

Місто все більше стає «товаром». Точніше, розглядається як 
своєрідний, унікальний товар, який володіє конкретними, йому 
притаманними властивостями, і вимагає певного позиціонування і 
просування з метою отримання тих чи інших вигод [1]. 

Територіальний брендинг, як найефективніший інструмент 
позиціонування регіону, – це процес створення, розвитку та керування 
брендом. Його мета – формування конкурентоспроможного регіону в 
різних галузях діяльності. Створення бренда території – один зі способів 
створення іміджу й підвищення рівня «впізнавання» міста його цільовими 
групами: туристами, підприємцями, новими жителями. Певним чином 
брендинг виконує «освітню» функцію. За його допомогою розповідають 
усім про унікальні міста і зрештою формують їх інвестиційну і туристичну 
привабливість. Це своєрідна розширена концепція формування іміджу 
міста, на створення якого впливають самі городяни, історичне минуле, 
розвиток інфраструктури. Бренд формують на основі яскраво вираженого 
позитивного іміджу міста, який є соціально-економічна категорія. 

Брендинг необхідний всім містам. Міста, що мають відомий і 
ефективний бренд, повинні дбати про збереження та підтримку його 
належного «звучання» в інформаційному просторі. Маловідомі й 
недостатньо привабливі для туристів території, що хочуть стати 
туристичними центрами, повинні проводити активну політику щодо 
формування та просування своїх брендів. 

Бренд міста Брест почав формуватися ще у радянські часи і 
просувається досі. Утім ці спроби мали й мають несистемний характер, що й 
призводить до невдач і значних збитків – як матеріальних, так і нематеріальних.  

Брест «народився» 1019 році, міняв багато назв, переходив декілька 
разів від однієї держави до іншої, пам’ятає багато історичних подій, перше 
місто, що отримало Магдебурське право. 

На сьогодні є багато місць, які відвіюють туристи в межах та за 
межами міста: природа та чистота – те, що приваблюють туристів із 
Западної Європи, Росії, України. Але ж все таки найбільше гостей 
приваблює історична сторінка Бреста – її Фортеця-герой.  

В єдиному архітектурно-художньому ансамблі меморіалу, увічнили 
«легендарну бувальщину про героїв Брестської фортеці», представлені 
руїни старої фортеці, місця боїв, монументальні скульптурні композиції [3]. 

Сьогодні «Брестська фортеця-герой» – найбільший на пострадянському 
просторі пам’ятник мужності радянського народу в роки Великої 
Вітчизняної війни.  

Другим популярним місцем для туристів є пішохідна вулиця в центрі 
Бреста – Советська. Її довжина близько 2 км, по ній проходять майже всі 
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екскурсії та починається знайомство зі спадщиною Брестщины.  
Також приваблюють гостей міста вулиця Гоголя, її Алея Ліхтариків, 

Будівля брестського залізничного вокзала, Хрестовоздвиженський костел. 
Кожна вулиця, будинок, пам’ятник пронизаний 1000-літньою 

історією, яка на сьогодні досі приваблює туристів, як іноземних, так і 
білорусів. У 2019 році пройде урочисте святкування тисячоліття міста, до 
якого вже почали готуватися. 

Таким чином, у якості брендів територій можуть використовуватися 
будь-які символи, імена, визначні пам’ятки, які пов’язані з регіоном і 
викликають позитивні емоції. 

Брендом може стати і певна історична подія, яка має пряме або 
непряме відношення до регіону. При цьому завжди варто пам’ятати, що 
особливості території, які відібрані, щоб стати брендом, повинні викликати 
своїм чином незабутні емоції і відчуття. Наявність позитивного бренда 
дозволить залучити зовнішні й активізувати внутрішні ресурси, підвищити 
якість життя, сформувати привабливий імідж території і зрештою 
підвищити конкурентоспроможність міста, у тому числі в туристичній 
галузі [2, с. 93–94]. 

З кожним роком до міста Бреста приїжджає ще більше туристів, 
будуються нові готелі, залучаються інвестори.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ  
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ  

НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Одним із найголовніших завдань, що стоять перед початковою 

школою, є формування пізнавальних інтересів в учнів щодо вивчення 
природи на уроках природознавства. Саме бажання, зацікавленість у 

http://tourlib.net/statti_tourism/burlina.htm
http://www.brest-fortress.by/memorialnyj-kompleks/52-istoriya-sozdaniya

