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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС 
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ 

 
Побудова змісту туристсько-краєзнавчої роботи у загально-

освітньому навчальному закладі передбачає, насамперед, єдність як 
змістової, так і процесуальної сторони навчально-пізнавальної, 
дослідницької і пошукової діяльності учнів основної школи у складі 
тимчасових дитячих об’єднань (гуртків, творчих груп, дослідних груп 
тощо) у процесі проведення екскурсій, масових заходів, конкретної 
практичної (трудової, природоохоронної, суспільно значущої масової 
роботи), за рахунок наявності у своїй структурі характеристик, які й 
забезпечують саме єдність функцій навчання й виховання у всьому їх 
розмаїтті. Тоді зв’язок навчання і виховання з процесуальних позицій 
визначається тим, що саме завдяки вихованню здійснюється ефективне 
набуття учнями основної школи творчого особистого життєвого досвіду 
під час туристсько-краєзнавчої роботи.  

Звідси випливає, що формування життєвої активності учнів 
здійснюється, насамперед, починаючи з процесу практичного втілення 
ними задуму, розробленого іншими, ситуативного застосування певних 
форм, методик та засобів творчої діяльності, до самостійного формулювання 
проблеми, мети, шляхів їх розв’язання на основі зміни загальної стратегії 
власного мислення учнів основної школи у процесі виконання ними 
туристсько-краєзнавчої роботи, спрямованого на створення новизни 
продукту діяльності [5]. 

Відтак, проаналізувавши зазначені вище теоретичні підходи, 
напрями і навіть погляди на процеси формування й активізації творчого 
потенціалу учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи, 
ми дійшли висновку, що ефективність цих процесів набуває позитивної 
динаміки за умови активізації дії і діяльності самих учнів, яка 
спрямовується саме на засвоєння системних знань про найближче 
довкілля, місце і роль людини в ньому, формування умінь і навичок його 
вивчення і охорони, відповідального ставлення до власних вчинків, 
поведінки і діяльності. 

Відтак, сутність поняття  «формування творчої активності учнів 
основної школи» розглядається нами як цілісний навчально-виховний 
процес, у якому: взаємодіють між собою основні його учасники: учні 
основної школи і вчителі загальноосвітнього навчального закладу на 
принципах рівноправності й взаємоповаги у прийнятті рішень та 
дотриманні їх виконання, взаємодопомоги у досягненні мети і конкретних 
цілей туристсько-краєзнавчої роботи; індивідуальна та колективна 
навчально-пізнавальна, пошукова і дослідницька діяльність учнів основної 
школи спрямовується на самоактуалізацію та самоствердження зростаючої 
особистості в учнівсько-педагогічному колективі загальноосвітнього 
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навчального закладу завдяки активізації індивідуально та соціально 
значущої діяльності кожного з учнів у процесі туристсько-краєзнавчої 
роботи; набувають ефективності процеси зростання активності у засвоєнні 
історичного, духовного й соціального досвіду, що забезпечує виховання 
інтелектуально й духовно розвиненої й фізично загартованої, соціально 
активної й творчої та морально вихованої особистості [1]. 

Отже, підсумовуючи можемо констатувати, що кінцевим 
результатом формування життєвої активності учнів основної школи у 
процесі туристсько-краєзнавчої роботи у загальноосвітньому навчальному 
закладі є формування у їхній свідомості цілісної наукової картини світу, 
ціннісних категорій, ідей та переконань стосовно оточуючого їх 
середовища – соціального і природного, набуття відповідних знань, 
вироблення умінь і навичок з його вивчення й охорони, застосування 
здобутих знань, сформованих умінь і навичок в організації і здійсненні 
туристсько-краєзнавчої роботи як колективом загальноосвітнього 
навчального закладу, так і самостійно у процесі здійснення індивідуально 
й суспільно значущої роботи. 

Так, актуальними, на нашу думку, є, насамперед, здійснені упродовж 
останніх десятиліть дослідження та опублікована навчально-методична 
література з зазначеної проблематики, а саме: праці М. Ю. Костриці [2], 
В. В. Обозного [4],О. В. Тімець [6],О. М. Топузова [7] та ін., у яких автори 
здійснили ґрунтовний аналіз становлення й розвитку різноманітних форм 
шкільного краєзнавства протягом ХХ століття. О. В. Сухомлинська довела, 
що краєзнавча робота позитивно впливала на формування любові до рідної 
землі, почуття патріотизму, була одним із напрямів українізації [3]. 

Тим самим, в організацію туристсько-краєзнавчої роботи учнів 
основної школи в загальноосвітніх навчальних закладах органічно 
вплітаються процеси гуманізації і гуманітаризації, що стали притаманні 
національній системі освіти в останні десятиліття, покликані формувати у 
підростаючого покоління цілісну наукову картину світу. 

Отже, визнаючи такий підхід до вирішення проблеми провідним, ми 
можемо зробити висновок, що єдність поведінки і діяльності особистості 
на основі детермінації її творчої активності забезпечується двома 
взаємопов’язаними і взаємообумовленими галузями знань – природничо-
науковими і соціально-гуманітарними, котрі лише в сукупності можуть 
розкрити сутність і значення зв’язків у системі  «природа-людина-
суспільство». А пізнання й усвідомлення особистістю цих процесів, 
основою яких є діалектична концепція світу, дає змогу їй набути 
універсально-загальних наукових знань, творчих умінь і практичних 
навичок, які вибудовуються на основі провідних філософських категорій: 
єдності, цілісності, організованості. 
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