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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я
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імені Григорія Сковороди»

В статті висвітлені питання, зв’язані з психолого-педагогічними умовами формування у школярів 
відповідального ставлення до здоров’я. Здійснений аналіз узагальнення та систематизацію літературних 
психолого-педагогічних джерел щодо специфіки формування ціннісного ставлення школярів до 
здоров’я в процесі туристсько-краєзнавчої роботи. Визначені особливості створення умов для ефективно-
го формування особистісних цінностей школярів підчас туристсько-краєзнавчої діяльності. Охарактери-
зовано впливу туристичної подорожі на успішність навчальної діяльності, фізичний розвиток та форму-
вання особистісних якостей.
Ключові слова: психолого-педагогічні умови, школярі, власне здоров’я.

Постановка проблеми. Прагнення Укра-
їни бути високорозвиненою, правовою, 

демократичною, авторитетною у світовій спіль-
ноті державою спонукає до вирішення не лише 
економічних і політичних проблем, а й вияв-
лення турботи про своїх громадян, насампе-
ред, про формування відповідних умов для від-
повідального ставлення школярів до власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих його людей. 
Лише здорова людина спроможна ефективно 
створювати значущі духовні й матеріальні цін-
ності, генерувати нові ідеї і творчо їх утілюва-
ти. Тому одним із пріоритетних завдань сучасної 
системи освіти є створення належних умов для 
виховання фізично та психічно здорової особис-
тості, яка відповідально ставиться до власного 
здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих 
суспільних та індивідуальних цінностей.

Звернення до реалій сьогодення засвідчує, 
що останніми роками спостерігається неухиль-
не зниження рівня здоров’я молоді, на стан якої 
впливають не лише соціогенні та екологічні фак-
тори, а й низька рухова активність, недостат-
нє усвідомлення пріоритетів здорового способу 
життя та цінностей фізичної культури.

Фізична культура як важлива складова за-
гальної культури містить вагомий потенціал по-
зитивного впливу на свідомість особи, залучення 
її до практичної діяльності, пов’язаної з фізич-
ним удосконаленням як невід’ємним компонен-
том загального здоров’я. Однак досягнення такої 
мети можливе лише за умов залучення школя-
рів до туристсько-краєзнавчої роботи в проце-
сі якої формується відповідальне ставлення до 
здоров’я та переведення їх на рівень особистісної 
значущості.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
До вивчення різних аспектів виховання молоді 
в плані її становлення звертаються, В. Должен-
ко (виховання духовних цінностей студентів) [6], 
Ю. Бєлова (формування національних цінностей) 
[3].

Серед виховних засобів школярів, вагомий по-
тенціал має туристсько-краєзнавча діяльність – 
людське підприємництво, до якого людина вда-
ється з метою задоволення своїх світоглядних 
і духовних потреб, пізнання навколишнього сві-
ту, самореалізації, інших культур, звичаїв, спо-

собів життя. Туризм є тією сферою комплексного 
задоволення потреб людини, в якій відбуваєть-
ся прискорений розвиток і вдосконалення цих 
потреб, стимулюється творча енергія людини, 
розширюються горизонти її світогляду, глибше 
усвідомлюються базові життєві та культурні цін-
ності, зростає відчуття свободи буття і творчості.

Залучаючись до туризму, школяр має мож-
ливість опановувати здатність дистанціюватися 
від власних стереотипів світовідчуття і світо-
розуміння й усвідомлювати універсальні виміри 
соціокультурного середовища в комунікативній 
єдності з іншими, виявляючи в такий спосіб їх 
цивілізаційну спільність і відмінність.

Питання сутності, змісту, основних напрямів, 
форм, методів туризму і краєзнавчої діяльнос-
ті досліджуються Л. Вяткіним [4], В. Кізімою [7], 
А. Конохом [8], М. Кострицею [9], В. Пазенком 
[12], та ін. Науковці розглядають філософські 
засади туризму, його культурологічні потенції, 
можливості формування толерантності та взає-
морозуміння на різних рівнях розвитку суспіль-
ства; акцентують на його позитивному впливові 
на світовідчування, погляди, переконання інди-
віда. Дослідженню виховного потенціалу турист-
сько-краєзнавчої діяльності присвятили свої 
праці В. Бадяк [1], М. Костриця [9] та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак незважаючи на глибоке 
вивчення науковцями даної теми, поза увагою 
залишилося таке питання, як психолого-педаго-
гічні умови формування у школярів відповідаль-
ного ставлення до здоров’я. 

Мета роботи – на основі аналізу та узагаль-
нення психологічних та педагогічних літератур-
них джерел висвітлити психолого-педагогічні 
умови формування у школярів відповідального 
ставлення до здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Проблема вихо-
вання як засобу забезпечення набуття індивідом 
певних якостей має давню історію. Причому сут-
ність цього процесу на різних етапах суспільного 
розвитку значною мірою зумовлювалася тим, що 
покладалося в основу розуміння сутності як ба-
зового феномену для визначення тих якостей, на 
які він має спрямовуватися. 

Зважаючи на сказане вище туризм є ефек-
тивним засобом реалізації людських цінностей, 
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насамперед таких, як вибір, свобода, гідність, за-
цікавленість, бажання, дружелюбність, самоіден-
тифікація, самореалізація тощо. Аксіологічний 
аспект туристської діяльності є одним із вагомих 
показників філософії туризму. Результатом на-
віть короткотермінових поїздок є поглиблення 
власних уявлень про цінності спілкування, щи-
рість, відкритість, толерантність, справедливість. 
Залежно від наслідків контактів відбувається 
певна корекція ціннісних орієнтацій індивіда, пе-
регляд власних уявлень про переваги чи недолі-
ки способу життя. Адже кожна людина насправ-
ді є мірою всіх речей, як тих, що існують, і вона 
може їх спостерігати і споживати, так і тих, які 
не існують, але вони їй потрібні. Високого гума-
ністичного значення в наслідок ціннісного опану-
вання світом набуває формування комунікатив-
ної культури особистості, культури спілкування, 
взаємоповаги, взаємодії [2].

Одним з способів формування гармонійно 
розвиненої особистості є краєзнавчий туризм – 
вивчення навколишньої природи, життя і пра-
ці людей, суспільних відносин, яке формує їхні 
погляди, переконання, створює активне ставлен-
ня до всього, що допомагає виховувати харак-
тер та формувати ціннісну сферу. Краєзнавчий 
туризм це не тільки вид діяльності, що сприяє 
розширенню інтелектуальної сфери особистості, 
а й виховний засіб, що впливає на формування 
в неї відповідального ставлення до здоров’я. 

На думку інших дослідників, краєзнавство 
становить «…усебічне і багатогранне за форма-
ми пізнання місцевого краю» [9, с. 4], «…вивчен-
ня певної території краю, що здійснюється на 
науковій основі» [9, с. 6]. В останньому випадку 
об’єктами вивчення виступають не лише при-
рода, населення, господарство, а й історія краю, 
його культура, мистецтво та інші аспекти жит-
тєдіяльності.

Зважаючи на таку різнобічність у вивченні 
рідного краю, вважає О. Тімець, можна тверди-
ти про вирішальну роль загального краєзнавства 
і туризму в цьому процесі, що «…сприяє вивчен-
ню, науковому обґрунтуванню, розробці різно-
манітних форм передачі наступним поколінням 
знань з минулого і сучасного людського суспіль-
ства й довкілля конкретної території» [14, с. 26].

Згідно з визначенням сучасного українського 
дослідника Р. Науменко, українське краєзнав-
ство є «…інтегрованим науково-освітнім напря-
мом, який спрямований на пізнання історико-гео-
графічних країв з метою їх культурно-духовного 
відродження і пошуку шляхів перспективного 
соціально-економічного розвитку на основі вра-
хування історично закладених передумов розви-
тку» [11, с. 58].

Відповідно до поглядів В. Бадяка, краєзнавство 
означає «всебічне науково-комплексне досліджен-
ня краю та популяризацію і збереження його цін-
ностей як форми збагачення знань» [1, с. 18].

У праці В. Дерев’янко краєзнавство постає як 
важливе джерело гуманістичного виховання, спо-
сіб морально-естетичного виховання дітей і мо-
лоді, обґрунтовуючи це тим, що «воно допомагає 
побачити й оцінити красу рідного краю, відчути 
її емоційний і моральний вплив» [5, с. 199].

До вивчення туристсько-краєзнавчої діяль-
ності молоді звертається С. Совгіра, розглядаючи 

її як дієвий засіб розвитку особистості, збага-
чення й розширення її світогляду, формування 
самосвідомості, й вирізняючи три завдання, на 
вирішення яких воно має спрямовуватися. 

Перше завдання – всебічне вивчення сво-
єї місцевості, забезпечення необхідного зв’язку 
глобальних, національних і регіональних аспек-
тів у вивченні сучасних проблем екології й охо-
рони природи та нагромадження еколого-краєз-
навчого матеріалу. 

Друге завдання – використання цього матеріа-
лу у викладанні, що формує екологічну культуру, 
уміння і навички природоохоронної діяльності. 

Третє завдання – практичне використання 
набутих знань [13, с. 23]. 

Звідси випливає сутність екологічного краєз-
навства, яку С. Совгіра бачить у поглибленому 
сприйнятті, науковому обґрунтуванні екологіч-
них явищ конкретної місцевості, яка об’єднує по-
няття «рідний край»; розумінні їх у світлі вчення 
про біосферу не лише в локальному (краєзнавчо-
му), а й у державному масштабі; розробці «спе-
ціальних заходів для регулювання і пом’якшення 
негативного впливу наслідків людської діяльнос-
ті на довкілля для передачі своїм дітям рідної 
землі з більш високим рівнем організації її мате-
ріального і духовно-культурного життя на осно-
ві дотримання принципу спадкоємності поколінь 
свого народу» [13, с. 24]. Дослідниця стверджує, 
що в краєзнавстві закладено широкі можливості 
для здійснення морального, гуманістичного, еко-
логічного, фізичного і ціннісного виховання. Кра-
єзнавство розширює кругозір і розвиває пізна-
вальні інтереси особистості, залучає до творчої 
діяльності, формує практичні та інтелектуальні 
вміння [13]. 

Аналогічні ідеї зустрічаємо в праці Р. Нау-
менко, який відзначає, що саме туризм є тим за-
собом, який «… допомагає реалізувати краєзнав-
чо-народознавчий напрям і активно впливає на 
формування ... високих моральних якостей лю-
дини». Тому цілком слушно вести мову про необ-
хідність тісного поєднання краєзнавства і туриз-
му. Краєзнавчий туризм дає змогу «…на власні 
очі побачити красу рідної землі, познайомитися 
з традиціями свого народу, загартуватися як фі-
зично, так і морально» [11, с. 58].

З цією думкою погоджуються Р. Науменко 
та Т. Цвірова, стверджуючи, що краєзнавча ро-
бота, з одного боку, дає можливість «на власні 
очі побачити красу рідної землі, відчути її велич, 
ознайомитися з історією, культурою та традиці-
ями свого народу, а з іншого – фізично й мо-
рально загартуватися під час походів, дає певний 
емоційний заряд, створює умови для реалізації 
ціннісного потенціалу» [11, с. 58].

Поєднання туризму і краєзнавчої роботи від-
криває великі можливості для:

– ознайомлення з природою та історією рідно-
го краю;

– поєднання культурного розвитку з актив-
ним відпочинком;

– отримання додаткових знань у цікавій, до-
ступній формі;

– поєднання туризму і краєзнавства з охорон-
ною природи, пам’ятників історії і культури [11].

Окреслюючи сутність і завдання туристсько-
краєзнавчої діяльності, акцентується увага на 
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тому, що вона є важливим засобом формування 
світогляду, розширення кругозору. Така діяль-
ність розвиває високі моральні якості, збагачує 
учасників теорією і практикою пізнання дійсності.

Залежно від спрямованості, змісту й харак-
теру пізнавальних операцій можна поділити ту-
ристсько-краєзнавчу роботу на такі види: пізна-
вальну, дослідницьку, практичну (прикладну).

Пізнавальна діяльність пов’язана із спостере-
женнями навколишнього середовища. Характер-
ною особливістю цього виду діяльності є те, що 
в процесі її виконання здобуваються знання з без-
посереднього оточення, вона «…розвиває інтерес 
до туристсько-краєзнавчої роботи, формує пози-
тивне ставлення до різних сторін життя» [10, с. 21].

Дослідницька діяльність передбачає не пасивне 
спостереження, а різноманітну активну роботу. Це 
науковий пошук, відкриття раніше невідомих фак-
тів. У дослідницькій діяльності особливо яскраво 
виявляється активність її учасників, уміння само-
стійно здобувати знання і формувати власну думку.

Творчий пошук «… ведеться на високому рівні 
пізнавальної, практичної ініціативи, активності 

та емоційного настрою, що створює сприятливі 
передумови для розвитку високих моральних 
якостей особистості» [10, с. 21].

Практична діяльність виникає і розвиваєть-
ся під впливом цілеспрямованого дослідницько-
го пошуку. Вона «… формує активне ставлення 
до навколишньої дійсності, перетворює здобуті 
в процесі пошуку знання на переконання. У про-
цесі практичної діяльності завдяки єдності емо-
ційних і прикладних чинників інтенсивно форму-
ється світогляд» [10, с. 22].

Висновки. Наведені визначення сутності ту-
ризму і краєзнавства, висловлені науковцями 
погляди на зміст туристсько-краєзнавчої діяль-
ності та її важливість для формування та роз-
витку особистості дають змогу твердити, що 
вона може виступати важливим засобом цінніс-
ного виховання школярів. Отже зважаючи на 
зазначене вище можемо констатувати, що саме 
туристсько-краєзнавча робота найпродуктивні-
ше впливає на створення оптимальних умов для 
формування відповідального ставлення школя-
рів до здоров’я.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
У ШКОЛЬНИКОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ

Аннотация
В статье освещены вопросы, связанные с психолого-педагогическими условиями формирования 
у школьников ответственного отношения к здоровью. Проведенный анализ обобщение и системати-
зация литературных психолого-педагогических источников о специфике формирования ценностного 
отношения школьников к здоровью в процессе туристско-краеведческой работы. Определены особен-
ности создания условий для эффективного формирования личностных ценностей школьников во время 
туристско-краеведческой деятельности. Охарактеризованы влияния туристической поездки на успеш-
ность учебной деятельности, физическое развитие и формирование личностных качеств.
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, школьники, собственное здоровье.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
OF FORMATION AT SCHOOLBOYS RESPONSIBLE ATTITUDE TO HEALTH

Summary
The article highlights issues related to the psychological and pedagogical conditions for the formation 
of a responsible attitude towards health among schoolchildren. The analysis carried out generalization 
and systematization of literary psycho-pedagogical sources about the specifics of the formation of the val-
ue relationship of schoolchildren to health in the process of tourism and local lore work. Specific features 
of creating conditions for the effective formation of personal values of schoolchildren during tourism 
and local lore activities were determined. The influence of a tourist trip on the success of educational ac-
tivities, physical development and the formation of personal qualities were outlined.
Keywords: рsycho-pedagogical conditions, schoolchildren, own health.


