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На сучасному етапі розвитку суспільства важливу роль щодо становлення 

особистості відіграє дитячий туризм у поєднанні з краєзнавчою роботою, 

головні завдання яких полягають у тому, щоб допомогти школі у навчанні й 

вихованні учнів, відродити духовність, моральність, національну 

самосвідомість, сформувати в них риси високої громадянськості; 

прищеплювати любов до праці; виховувати міцний і дружний учнівський 

колектив, установлювати й зміцнювати зв’язки між дітьми різних шкіл, сіл, 

міст, національностей; загартовувати учнів фізично й морально. 

В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка сутність поняття 

«туризм дитячий» тлумачиться як «подорожі у вільний час, пов’язані з 

від’їздом за межі постійного проживання; один з видів активного відпочинку, 

який поєднує загартування організму з вивченням рідного краю та інших країн. 

Залежно від засобів пересування дитячий туризм поділяють на пішохідний, 

лижний, автобусний, автомобільний, авіаційний, велосипедний, водний, 

залізничний, комбінований. Дитячий туризм є органічною частиною навчально-

виховної роботи шкіл та позашкільних закладів України» [1]. 

Для ефективного вирішення виховних завдань використовуються такі 

активні форми і методи організації туристсько-краєзнавчої діяльності в школі: 

спеціально організовані екскурсії, туристські прогулянки, одноденні й дводенні 

туристські походи і подорожі рідним краєм; фізкультурно-оздоровчі і 



розважальні заходи, шкільні та міські туристські змагання-конкурси, свято 

юних туристів-краєзнавців, які забезпечували максимальне залучення 

молодших школярів до участі в них. Такі масові заходи проводяться як у період 

навчання, так і  під час канікул та у вихідні дні з участю батьків, учителів під 

загальним керівництвом директорів шкіл. 

Найдоступнішою для учнів шкільного віку формою туристсько-

краєзнавчої роботи є походи вихідного дня, участь в яких позитивно впливає на 

розвиток організму учнів і їхній емоційний стан. Головною у підготовці до 

походів вихідного дня є мета, для досягнення якої розробляються різноманітні 

маршрути. Під час розробки маршруту походу потрібно брати до уваги вік, 

фізичну підготовленість та зацікавленість школярів. Для того, щоб підвищити 

зацікавленість школярів, покращити їхній емоційний стан, зробити відпочинок 

більш ефективним до програми походів вихідного дня включають масові 

заходи: рухливі ігри на місцевості, змагання з туризму, конкурси художньої 

самодіяльності, приготування їжі та ін. 

Реалізація зазначених заходів на практиці залежить від проведення 

відповідної систематичної організаційно-методичної роботи з батьками учнів. 

Вона має спрямовуватися на надання їм необхідних знань про мету й завдання 

всебічного гармонійного виховання дітей у сім’ї, про форми організації 

туристсько-краєзнавчої роботи за місцем проживання учнів. Організаційно-

методична робота передбачала: проведення бесід, диспутів, індивідуальних 

консультацій із батьками учнів; організацію показових занять з демонстрацією 

фото- і відео матеріалів; використання батьківської допомоги у роботі 

туристсько-краєзнавчих гуртків; залучення батьків до організації і проведення 

виставок, конкурсів, туристсько-краєзнавчих ранків, екскурсій, туристських 

свят, спортивних змагань і походів вихідного дня. Така спільна діяльність 

сприяла встановленню тісного взаємозв’язку та проведенню чіткої координації 

спільної роботи школи і сім’ї у вихованні і, створенню сприятливих умов для 

розвитку особистісних якостей в учнів [2].  



Висновки. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з даної 

проблеми встановлено, що дитячий туризм, у поєднанні з краєзнавчою 

роботою, є багатогранним видом діяльності учнів, який завжди був і 

залишатиметься наймасовішою, найдоступнішою формою активного 

відпочинку й оздоровлення дітей, одним із найважливіших комплексних 

засобів формування особистісних якостей підростаючого покоління.   
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