
№ 28 (657), липень 2010

3E-mail: geogr@1veresnya.com.ua

У системі виховання все більшої актуальності на-
буває туристсько-краєзнавча діяльність. Туризм і крає-
знавство виводять учнів за стіни навчальних закладів, 
розширюють навчально-виховне середовище до кор-
донів Батьківщини. Саме це підвищує інтерес дослід-
ників до дитячого туризму й учнівського краєзнавства. 
Однак поза полем зору дослідників залишається ви-
вчення процесів формування простору туризму як ви-
ховного середовища.

Феномен туристсько-краєзнавчої діяльності ба-
гато в чому пояснюється педагогічними можливос-
тями дитячо-юнацького туризму, в основі якого ле-
жать подорожі з активними способами пересування. 
Унікальність туризму, незалежно від виду, полягає на-
самперед в особливих відносинах, що виникають між 
мандрівником і простором подорожі. Водночас провід-
ним завданням сучасної педагогічної теорії і практики 
залишається питання про перетворення простору жит-
тєдіяльності дитини на виховний простір. Її рішення 
на рівні традиційного підходу до організації навчально-
виховного процесу зіштовхується з більшою кількістю 
перешкод об’єктивного й суб’єктивного характеру. 

ТУРИСТ І ПРОСТІР ТУРИЗМУ
Якщо в умовах навчальних закладів виховний про-

стір виникає як результат цілеспрямованої діяльності 
суб’єктів освітнього процесу, то в дитячо-юнацькому 
туризмі використовується природне й соціальне середо-
вище району подорожі, що проходить через систему 
цінностей туристської групи. Цей простір одночасно 
виступає і як носій нової інформації, і як джерело емо-
цій і ресурсів життєзабезпечення в процесі подорожей.

Сукупність об’єктів і процесів природного й соці-
ального середовищ, об’єднаних єдиною тимчасовою 
координатою, перетвориться на простір туризму.

Під простором туризму ми розуміємо результат 
олюднювання всіх складників просторово тимчасово-
го континууму життєдіяльності, зумовленого набором 
ресурсів конкретного району, людиною, яка реалізує 
свої специфічні потреби поза місцем свого постійно-
го проживання шляхом споживання послуг, характер-
них для туристської подорожі. Виникши як реакція на 
потреби людини, простір туризму, у свою чергу, пере-
творює споживача туристських послуг на туриста, осо-
бистість, яка володіє сукупністю мотивів діяльності, що 
може відбуватися тільки вдалині від постійного місця 
проживання й традиційного способу життя. 

Турист і простір туризму не можуть існувати один 
без одного, і тому їхні властивості взаємно зобумовлю-
ють один одного. 

Простір туризму, виникнувши як відповідь на по-
треби туриста, впливає на його споживчо-мотиваційну 
сферу й сам змінюється в міру її розвитку. Процес взає-
моадаптації найточніше характеризує й описує динамі-
ку розвитку простору туризму. Його вивчення дає мож-
ливість виявити істотні закономірні зв’язки між його 
компонентами й на цій основі будувати прогнози по-
дальшого розвитку простору туризму.
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Обов’язковою відмінністю простору дитячо-юнаць-
кого туризму від простору туризму взагалі є те, що він 
підпорядкований виховній меті і його моделювання 
випливає зі змісту туристсько-краєзнавчої діяльності. 
Основними суб’єктами дитячо-юнацького туризму є 
турист, вихователь-інструктор, туристська група, при-
родне й соціальне середовище маршруту подорожі. Це 
зумовлюється тим, що всі вони висувають до туриста 
вимоги, які впливають на його споживчо-мотиваційну 
сферу й відповідно змінюють вектор його активності.

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР
У зв’язку з цим особливого значення набуває тех-

нологія включення туриста в природний і соціальний 
простори району подорожі. Необхідною й достатньою 
умовою для соціалізації всіх атрибутів дійсності будь-
якою людиною є соціокультурне середовище. Саме 
воно акумулює в собі системи групових цінностей, 
норм суспільної моралі, відносин референтних сере-
довищ, традицій, державних законів та ін. Розглядаючи 
складники соціокультурного простору, ми скористали-
ся просторово-тимчасовим підходом. Його структурні 
компоненти ми класифікували за часом і належністю 
до певних просторових меж. 

Щодо часу, то, відповідно до існуючої традиції, 
у соціокультурному просторі вихованця виділяється 
три періоди: минуле, сьогодення й майбутнє. До ми-
нулого віднесемо все, що не підтверджено почуттє-
вим досвідом дитини як сучасника подій. У ситуаці-
ях, які ми вивчаємо, це період, віднесений від сього-
дення в минуле не менш ніж на 10—15 років. Тобто 
минуле не має чітко виражених часових меж і має як 
об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Історичний 
складник життєдіяльності особистості є досвідом люд-
ства, накопиченим протягом усього цивілізаційно-
го розвитку й засвоєним нею в процесі соціалізації. 
Виходячи з того, що в процесі навчання й виховання 
йде персоніфікація досвіду людства конкретною осо-
бистістю, ми бачимо в минулому джерело всіх знань, 
умінь і навичок, які необхідно засвоїти людині в пе-
ріоди дитинства і юності. Тобто все те, що вивчається 
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в навчальних закладах, у т. ч. принципи моралі, спо-
соби поводження, належить до минулого. Фактично 
навчально-виховний процес, за винятком дисциплін, 
які вивчають живу природу, ми можемо назвати про-
цесом персоніфікації соціального минулого особистіс-
тю учня. Підтвердженням цього є й те, що педагогіч-
ний процес сучасної школи орієнтований на відкрит-
тя, які мають суб’єктивний характер, а пошукова ро-
бота науково-дослідницького характеру, метою якої є 
пошук об’єктивної істини, швидше за все, є винят-
ком для практики навчання. Оволодіння минулим, 
з погляду змісту, який несе це минуле, і процедури 
(технології) персоніфікації знань про минуле, є акта-
ми, пронизаними моральністю відносин не тільки між 
суб’єктами педагогічного процесу, а й відносин цих 
суб’єктів із минулим.

Однак минуле є тільки фундаментом тієї миті, яку 
ми зараз переживаємо. Я підкреслюю, що саме зараз, 
а не сьогодні. Період, що стоїть перед миттю життя, і 
час, протягом якого ми його переживаємо, переосмис-
люємо, закріплюємо у свідомості як «мить життя», осо-
бистість буде почувати як сьогодення.

Під «сьогоденням» ми розуміємо період, що охоплю-
ється власним почуттєвим досвідом вихованця, неза-
лежно від того, був він учасником події чи знає про неї 
із засобів масової інформації, розповідей знайомих лю-
дей, творів мистецтва, наукових звітів тощо. Особливо 
важливим у сьогоденні є те, що його події збігаються з 
періодами свідомої життєдіяльності вихованця. 

Найбільш загадковою субстанцією для особистості 
є майбутнє, саме те, чого ще не було й заради чого від-
бувається життєвий цикл. Майбутнє буття уявляється 
у вигляді стратегій різного рівня. Ті з них, у яких роз-
глянуті тенденції, що мають концептуальний характер 
для людства, держави або націй, називають футуроло-
гічними прогнозами. До них можна віднести, напри-
клад, прогноз щодо глобального потепління на Землі. 
Можливі більш конкретні стратегії, вірогідність вико-
нання яких майже стовідсоткова. Так, наприклад, план 
світового співтовариства провести через чотири роки 
чергові Олімпійські ігри буде сприйматися вихованцем 
як майбутнє, яке, безумовно, буде реалізовано протя-
гом його життя. Аналогічні плани близької або серед-
ньої перспективи, про які повинні знати діти, можуть 
бути на рівні держави, області, міста, населеного пунк-
ту, сім’ї, навчального закладу. На основі деяких із цих 
стратегій можливе формування групової мотивації ді-
яльності, що в певних умовах може стати адекватною 
особистісним мотивам діяльності. У цьому разі йдеть-
ся про персоніфікацію (присвоєння) стратегії, що здо-
буває риси особистісної перспективи. 

Минуле, сьогодення й майбутнє є складниками ви-
ховного просторово-тимчасового континууму й набу-
вають характеру близької, середньої, далекої «завтраш-
ньої радості» й «учорашньої радості». Якщо викорис-
тання завтрашньої радості в педагогічному процесі об-
ґрунтовано ще в педагогічній практиці А. Макаренка, 
то під «учорашньою радістю» ми розуміємо ситуації пе-
реживання особистістю психологічних станів, які були 
пережиті дитиною в минулому, завдяки звертанню до 
спогадів, світлин, відеозаписів, щоденників тощо. Звіт 
про виконану роботу, подорож, за умови відповідно-
го його оформлення перетворюється з формального 
акта на важливий елемент соціокультурних відносин — 
«учорашню радість».

ПРОСТІР ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Структуризація простору за ступенем фізичної до-

ступності його складників для учня покладена в основу 
краєзнавчої пошукової роботи учнів. 

Простір життєдіяльності вихованця природно поді-
лений на такі зони за ступенем впливів на нього: близь-
кий рідний край, рідний край, Батьківщина, інші країни 
світу. Залежно від послідовності освоєння цих зон дити-
ною, на що вказував О. Остапець, можлива реалізація як 
патріотичного, так і космополітичного виховання.

Під близьким рідним краєм ми розуміємо місце-
вість, у якій людина безпосередньо живе. Як синонім 
близького рідного краю найчастіше використовується 
термін «мала Батьківщина».

Рідний край — це територія, органічним складни-
ком якої є близький рідний край і яка за природно-
кліматичними, соціокультурними, економічними озна-
кам істотно не відрізняється від звичного оточення лю-
дини. Прийнята в педагогічній практиці методика ви-
значення рідного краю в межах територіального розпо-
ділу на райони й області не є педагогічно доцільною, 
тим більше, що цей поділ був проведений без урахуван-
ня природних, природно-кліматичних, демографічних, 
економічних та інших особливостей територій. 

Поняття «Батьківщина», незважаючи на широке ви-
користання терміна, досить проблематичне у визначен-
ні самої її суті. З філологічної точки зору, Батьківщина: 
«1. Вітчизна, рідна країна; 2. місце народження, похо-
дження, виникнення чого-небудь». Таке визначення за 
формальним ознаками скоріше відповідає «близькому 
рідному краю» і не дає можливості розглядати батьків-
щину як складову частину простору. Тут батьківщина 
асоціюється тільки з людиною, фіксуючи її на певній 
території на момент народження, і не дає уявлення про 
наступні перетворення ні людини, ні самої території. 
Ми вважаємо, що адекватним завданням нашого до-
слідження буде таке поняття: «Батьківщина (Вітчизна) 
— країна, у якій людина народилася; територія, що іс-
торично належить даному народові з її природою, насе-
ленням, суспільним і державним ладом, особливостями 
мови, культури, побуту й звичок». Виходячи з наведено-
го визначення, Батьківщина є інтегративним утворен-
ням, яке має як особистісне, так і соціальне забарвлен-
ня. Вона визначається часовими й просторовими кор-
донами, а її складниками будуть: територія з характер-
ними для неї ландшафтами, гідрологічними об’єктами, 
природно-кліматичними умовами, рослинним покри-
вом і тваринним світом, корисними копалинами, іс-
торичними й культурними визначними пам’ятками, 
рівнем екологічної чистоти; населенням, що характе-
ризується мовами, використовуваними в побуті і їхні-
ми особливостями, сукупністю національних культур 
(у тому числі й побутової культури), рівнем освіченос-
ті, традицій, обрядовими й національними особливос-
тями використання моральних принципів; розвитком 
культури й мистецтв; структурою економіки, провідни-
ми ознаками якої будуть: зайнятість населення, рівень 
реальних доходів і якість життя громадян; суспільним 
і державним ладом. Таке широке тлумачення самого 
терміна дає можливість розглядати Батьківщину одно-
часно в минулому, сьогоденні й майбутньому. Минуле 
й фрагментарно сьогодення вивчається в навчально-
виховному процесі загальноосвітнього навчального за-
кладу. Але в комплексі минуле, сьогодення й майбутнє 
в системі суспільного виховання розглядаються тільки 
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в процесі туристсько-краєзнавчої діяльнос-
ті. Наш висновок випливає з того, що тіль-
ки туристсько-краєзнавча діяльність орієн-
тує учня на виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків між об’єктами й процесами в природ-
ному й соціальному оточенні на маршруті по-
дорожі в усіх часових періодах.

ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ
Така структуризація особистісного про-

стору учня дає можливість поетапно його 
освоїти засобами туризму й краєзнавства. 
Для практичного використання в навчально-
виховному процесі пропонуємо виділити такі 
змістові елементи соціокультурного простору: 
демографія, економіка, культура, і суспільний 
лад, що відповідає складникам Батьківщини й 
будь-якої території, освоєної людьми. 

Фундаментальним складником простору 
особистості й людства є природа, під якою ро-
зуміють увесь світ у різноманітті його форм. 

Алгоритм вивчення природного середови-
ща закладений у навчальні плани загально-
освітньої школи, а рівень складності визна-
чається програмами навчальних дисциплін. 
Завданням туристсько-краєзнавчої діяльнос-
ті є адаптація досвіду, отриманого в школі, 
до умов району туристської подорожі й уста-
новлення причинно-наслідкових зв’язків між 
об’єктами й процесами, природним і соціо-
культурним середовищами.

Ми пропонуємо такий алгоритм формування зміс-
тової сторони простору дитячо-юнацького туризму 
(рис.).

Крім змістової сторони простору дитячо-юнацького 
туризму, величезне значення для виховання має його 
діяльнісна сторона, яка здебільшого формується на 
основі адміністративно-господарського інструменту-
вання туристської групи. У міру збагачення турист-
ського досвіду вихованців їхні домінантні потреби зру-
шуються від фізіологічних до когнітивних, що, у свою 
чергу, змінює зміст і структуру простору туризму.

Розглянувши просторово-часові межі життєдіяль-
ності вихованця, який активно займається туристсько-
краєзнавчою діяльністю, ми бачимо, що вони не впису-
ються в традиційні рамки виховного середовища. Туризм 
і краєзнавство у випадку педагогічно доцільного їх спо-
лучення перетворюють навколишній простір на «інсти-
тут виховання», дають можливість керувати процеса-
ми впливу на особистість вихованця всіма просторово-
часовими складниками оточення та цілеспрямовано 
формувати простір життєдіяльності й відповідно керува-
ти включенням особистості у взаємодії з компонентами 
як соціокультурного, так і природного середовищ.
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Рис. Алгоритм формування змістової сторони  
простору дитячо-юнацького туризму


