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педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

У статті розглянуто проблему виховання студентської молоді в процесі туристсько-краєзнавчої діяльності. 
Висвітлено різні аспекти виховання і використання краєзнавства як засобу його реалізації в умовах на-
вчальних закладів. Досліджено питання виховання крізь призму соціально-психологічних особливостей 
сучасного студентства і завдань, що покладаються на студентів вищих навчальних закладів щодо вихо-
вання студентів у майбутній професійній діяльності. 
Ключові слова: виховання, проблеми, процес, студентська молодь, туристсько-краєзнавча діяльність. 

Постановка проблеми. Набуття Україною 
національної незалежності висунуло про-

блему виховання молодого покоління на одне із 
чільних місць у системі національного виховання 
[1; 3]. Проблема виховання нині є об’єктом дис-
кусій та наукових досліджень соціологів, пси-
хологів, педагогів. До вивчення різних аспектів 
виховання студентської молоді щодо її грома-
дянського ставлення звертаються О. Гевко (на-
ціонально-патріотичне виховання) [1], М. Бори-
шевський [2], В. Смолюк (виховання національної 
свідомості) [13]. 

Проблема виховання студентства нині нале-
жать до фундаментальних досліджень у педаго-
гічній, соціальній, політичній, культурній сферах 
суспільного життя. Оскільки „…усі перетво-
рення, що відбуваються в суспільстві загалом, 
та в одній із найскладніших і людино містких із 
них – у сфері освіти, зокрема, зосереджуються 
на особистості – головній дієвій особі та суб’єкті 
суспільно-історичного процесу” [4; 5]. 

Термін «туризм» означає прогулянка, подо-
рож. Існує понад двісті визначень туризму, на-
приклад, відпочинок або оздоровлення дають 
далеко неповне визначення туризму. До таких 
відносяться: туризм – один із видів спорту, ту-
ризм – один із засобів фізичного виховання, ту-
ризм – один із засобів пізнання і естетичного 
виховання [2, с. 33]. Усі ці визначення тією або 
іншою мірою відображають характерні риси ту-
ризму, але вони не можуть окремо скласти повну 
картину такого унікального явища, як туризм. 

В енциклопедії останнього випуску туризм як 
подорож у вільний час; один із видів активного 
відпочинку; найбільш ефективний засіб задово-
лення рекреаційних потреб, тому що він поєднує 
різні види рекреаційної діяльності – оздоровлен-
ня, пізнання, відновлення виробничих сил осо-
би; складова частина охорони здоров’я, фізичної 
культури; засіб духовного, культурного й соціаль-
ного розвитку особистості. За існуючих у світовій 
практиці оцінок масштабів туристського руху, до 
туристів відносять осіб, які тимчасово і добро-
вільно змінили місце проживання на термін по-
над 24 годин із будь-якою метою, крім діяльності, 
оплачуваної за місцем тимчасового проживання. 
Наприклад, у випадку виконання інших робіт. За 
такого підходу до визначення чітко виражений 
підхід, відповідно до якого турист у місці тимча-
сового проживання є споживачем різних послуг 

(житло, харчування, транспорт, екскурсії, відпо-
чинок тощо), а не виробником будь-якого про-
дукту. Із економічної точки зору туризм є галуз-
зю економіки невиробничої сфери, підприємства 
і організації, що задовольняють потреби турис-
тів у матеріальних і нематеріальних послугах. 
У тій же енциклопедії дається визначення по-
няття продукту туризму, як комплексна послуга, 
що містить у якості взаємопов’язаних елементів 
послуги транспорту, готельного господарства, 
торгівля, екскурсійних, культурно-видовищних, 
спортивних, комунально-побутових, лікувально-
оздоровчих та інших установ і підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У системі навчально-виховної роботи освітніх 
закладів туризм постає діяльністю, що поєднує 
подорож та пізнання довкілля. З огляду на це 
туристко-краєзнавчу діяльність дає О. Остапець 
підкреслюючи, що «це туристсько-краєзнавча ді-
яльність вводить підростаючі покоління в соці-
альне середовище (макросередовище), знайомить 
з ним, чим значно прискорює процес виховання» 
[9, с. 28] він визначав як комплексний засіб гар-
монійного розвитку дітей та юнацтва, що полягає 
в активному пізнанні і покращенні навколишньо-
го середовища і самих себе в процесі туристич-
них подорожей.

І.А. Зязюн виділив «найзагальніші підходи до 
туризму: мі  сце та роль туризму в культурно-
му універсумі життя; розуміння людини й ідеалу 
освіченості та вихованості на зразках національ-
ної та світової культури; вплив туризму на куль-
туру людської свідомості, соціально-гуманістич-
ну та філософсько-світоглядну культуру людини 
тощо» [5, с. 21].

Про високе соціальне значення туризму йдеть-
ся і в словнику української мови: «Туризм – подо-
рожі, які здійснюються за певними маршрутами 
по своїй країні або за кордоном, поєднують від-
починок з пізнавальною метою, у ряді випадків 
мають елементи спорту. Туризм – одне з дже-
рел пізнання людиною світу». Ця ж думка під-
тверджується в енциклопедії: «Туризм – (фран-
цуз. tourisme, від tour – прогулянка, подорож) 
подорожі у вільний час, пов’язані з від’їздом за 
межі місця постійного проживання; один з ви-
дів активного відпочинку, який поєднує віднов-
лення продуктивних сил людини з оздоровчими, 
пізнавальними, спортивними та культурно-роз-
важальними цілями» [13, с. 439]. 
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Сучасний дослідник Б.П. Пангелов наголошує 
на тому, що туризм є «засобом пізнання своєї 
Батьківщини, поглиблення знань, виховання здо-
рової, загартованої людини» [11, с. 14]. Так само 
вважає і М.П. Крачило: «Туризм – не тільки фі-
зичний розвиток, бадьорість і працездатність, а 
й відмінний засіб виховання цілеспрямованості, 
зібраності, прагнення до пізнання. Романтика 
пізнання – чи не найцінніша особливість туриз-
му» [7, с. 5].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Результати аналізу спеціаль-
ної літератури показали відомості щодо засобів 
виховання студентів вагомим потенціалом є ту-
ристсько-краєзнавча діяльність – людське під-
приємство, до якого людина вдається з метою за-
доволення своїх світоглядних і духовних потреб, 
пізнання навколишнього світу, самореалізації, 
звичаїв, способів життя тощо. Разом з тим, не 
вивчено особливості впливу Туризму є тією га-
луззю комплексного задоволення потреб людини, 
в якій відбувається прискорений розвиток і вдо-
сконалення цих потреб, стимулюється творча 
енергія людини, розширюються горизонти її сві-
тогляду, глибше усвідомлюються базові життєві 
та культурні цінності, зростає відчуття свободи 
буття і творчості. 

Мета статті – здійснення аналізу та узагаль-
нення і систематизація даних наукових джерел 
щодо аспектів розвитку виховання студентської 
молоді під час занять туризмом і краєзнавчою 
діяльністю. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
джерел спеціальної літератури. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 
на те, що туризм є складною соціально-еконо-
мічною системою, працює на забезпечення лю-
дини ефективним відпочинком і виконує низку 
освітніх завдань, при вмілому поєднанні з крає-
знавчими дослідженнями туризм виконує вихов-
ну і пізнавальну функції. З цього випливає, що 
таке соціальне явище, як туризм, є багатогран-
ним і впливає на суспільство, на свідомість його 
членів і особливо на формування свідомості мо-
лодих поколінь.

Залучаючись до туристко-краєзнавчої діяль-
ності людина опановує здатність дистанціювати-
ся від власних стереотипів світовідчуття і світо-
розуміння й усвідомлювати універсальні виміри 
соціокультурного середовища в комунікативній 
єдності з іншими, і таким чином виявляти їхню 
цивілізаційну спільність і відмінність. 

Туризм і краєзнавство, як стверджують авто-
ри [1; 5; 7; 8], спрямовані на залучення юнацтва 
до активної діяльності із вивченням історії рід-
ного краю та довкілля, світової цивілізації, ет-
нографії, історичних об’єктів і явищ соціального 
життя. Турисько-краєзнавча діяльність сприяє 
вихованню у студентів почуття гордості за свою 
країну у поєднанні із повагою до інших народів 
і народностей, їхньої культури, прищепленню 
молоді позитивного почуття причетності до влас-
ної домівки та найближчого оточення. 

Екскурсія – туристична послуга, що забезпе-
чує задоволення духовних, естетичних та інфор-
маційних потреб туристів. 

Похід – туристська послуга, що забезпечує 
задоволення оздоровчих і пізнавальних потреб 

туристів при активних засобах пересування за 
маршрутом.

Подорож – комплексна туристична послуга, 
що забезпечує задоволення оздоровчих, пізна-
вальних потреб туристів за визначних умовах їх 
життєзабезпечення. 

До вивчення туристко-краєзнавчої діяльнос-
ті студентів звертається С.В. Совгіра, вбачаючи 
у ній дієвий засіб розвитку особистості, збага-
чення і розширення її світогляду та формування 
самосвідомості [14, с. 124]. З огляду на це, можна 
зробити висновок про важливість запроваджен-
ня краєзнавчого туризму у зміст освітнього про-
цесу вищих навчальних закладів.

М. Крачило, окреслюючи сутність і завдан-
ня туристко-краєзнавчої діяльності, акцентує 
увагу на тому, що вона є важливою складовою 
формування світогляду, розширення кругозору, 
пізнання історії країни. Така діяльність розвиває 
високі моральні якості, збагачує студентів теоре-
тичними знаннями і практикою пізнання дійснос-
ті [7, с. 25]. Залежно від спрямованості, змісту 
і характеру пізнавальних дій М.П. Крачило поді-
ляє туристко-краєзнавчу роботу на пізнавальну, 
дослідницьку і практичну (прикладну). 

Пізнавальна діяльність пов’язана із спосте-
реженням відносно навколишнього середовища. 
Характерною ознакою цього виду діяльності є те, 
що в процесі її виконання набуваються знання із 
безпосереднього оточення, вона розвиває інтерес 
до туристсько-краєзнавчої роботи, формує пози-
тивне ставлення до різних сторін життя. 

Дослідницька діяльність передбачає не па-
сивне спостереження, а всебічну активну роботу. 
Це науковий пошук, відкриття раніше невідомих 
фактів. У дослідницькій діяльності особливо ви-
являється активність її учасників, вміння само-
стійно здобувати знання. Творчий пошук ведеть-
ся 175 на високому рівні пізнавальної, практичної 
ініціативи, пізнавального настрою, що створює 
сприятливі передумови для виховання високих 
моральних якостей особистості. 

Практична (прикладна) діяльність виникає 
і розвивається під впливом цілеспрямованого до-
слідницького пошуку. Вона формує активне став-
лення до навколишньої дійсності, перетворює 
здобуті під час пошуку знання на переконання. 

Наведені визначення сутності туризму 
і краєзнавства, наведені науковцями погля-
ди на зміст туристсько-краєзнавчої діяльнос-
ті та її важливість для формування та розви-
ток особистості дають змогу стверджувати, що 
вона може бути важливим засобом виховання 
студентства. 

Дослідження багатьох авторів [1; 3; 4; 6; 7; 
16] набули висвітлення різні аспекти виховання 
і використання краєзнавства як засобу його ре-
алізації в умовах вищих навчальних закладах.  
Ці питання розглядаються авторами крізь при-
зму соціально-психологічних особливостей су-
часної студентської молоді і завдань, що покла-
даються на студентів вищих закладів освіти щодо 
виховання їх для майбутньої фахової діяльності. 
Основна увага акцентується на національно-
патріотичному вихованні студентської молоді, 
формуванні у неї духовних цінностей, етнокуль-
турної компетентності, демократичної культури, 
забезпечення громадянської соціалізації. 
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Таким чином, на нашу думку, у навчально-ви-

ховній діяльності поєднання краєзнавчої й турист-
ської роботи є обов’язковим. Адже роль туризму, 
який функціонально розглядається як елемент 
процесу дослідження рідного краю, є дуже суттє-
вою, оскільки завдяки йому в процесі історичного 
розвитку нагромаджуються, змінюються й збага-
чуються духовні здобутки людства, а найбільші 
надбання передаються з покоління в покоління. 
Пізнавальний туризм, що виховує, базується на 
глибокому культурному фундаменті, починаючись 
від знання рідної культури в системі мікросередо-
вища, через посилення знань про рідну країну – 
до глобальних питань людського існування. 

Взаємопов'язаний і комплексний розвиток 
краєзнавства й туризму визначає суть і зміст 
туристсько-краєзнавчої діяльності: «Виключно 
важлива роль належить тому освітньо-вихов-
ному комплексу знань, що їх об'єднує поняття 
краєзнавства (всебічного вивчення місцевості, на 
якій проживають і яка уточнює поняття «рідний 
край») і туризму як засобу, який допомагає реа-
лізувати краєзнавчо-народознавчий напрям і ак-
тивно впливає на формування здорового спосо-
бу життя і високих моральних якостей людини» 
[6, с. 178]. Крім того, у краєзнавчій освіті туризм 
відіграє вагоме значення, тому що основною його 
перевагою є масовість. Саме це дає змогу широ-
кому спілкуванню (комунікації) людини з люди-
ною, передачі історичних і культурних цінностей.

Висновки. Туристсько-краєзнавча робота – 
це «об’єктивна потреба суспільства пов’язувати 
навчально-виховний процес з актуальними пи-
таннями соціально-економічного будівництва, 
культурно-духовного відродження народу Укра-
їни з підготовкою молоді до суспільно корисної 
роботи і трудової діяльності»

Виховання студентів вищих навчальних закла-
дів передбачає створення умов, які забезпечували б 
набуття ними знань про сутність державності, роз-
вивали позитивне ставлення до своєї країни, свого 
народу, сприяли усвідомленню й поцінуванню май-
бутніми фахівцями історичного минулого і сучасно-
го своєї країни, її культурної спадщини, оволодінню 
вміннями і навичками того чи іншого виду діяльнос-
ті. Таким чином, виховання розглядається як про-
цес набуття студентами вищих навчальних закла-
дів сукупності необхідних якостей та активного їх 
відтворення у власній життєдіяльності, в тому числі 
і у майбутній професійній діяльності. 

Отже, піднесення на якісно новий рівень ту-
ристсько-краєзнавчої діяльності сьогодні є дійо-
вим засобом для поєднання навчання і виховання 
молодих поколінь з культурно-духовним відро-
дженням народу.

Подальший розвиток туристсько-краєзнавчої 
діяльності молоді в Україні потребує застосуван-
ня нетрадиційних інноваційних методів до орга-
нізації управління галуззю як на державному 
рівні, так і на рівні вузів. 
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Аннотация
В статье отражена проблема воспитания студенческой молодежи в процессе туристско-краеведческой 
деятельности. Раскрыты разные аспекты воспитания и использования краеведения как средства его 
реализации в условиях учебных заведений. Исследовано вопрос воспитания сквозь призму социально-
психологических особенностей современного студентства и заданий, которые возлагаются на студентов 
высших учебных заведений относительно воспитания в будущей профессиональной деятельности.
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Summary
The statute reflects the problem of educating students in the process of tourism and local lore activities. 
Various aspects of the education and use of local history as a means of its realization in the conditions of 
educational institutions are revealed. The issue of upbringing through the prism of the socio-psychological 
characteristics of modern studentship and assignments, which are assigned to students of higher educa-
tional institutions with respect to education in the future professional activity, is investigated.
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