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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ  
КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

В останні роки в Україні особливо гостро постало питання якості освіти, 
що пов’язано з соціально-економічними проблемами, зниженням витрат на 
освіту, можливістю оцінювання її ззовні, можливостями використання 
найсучаснішої інформації. Особливо гостро ця проблема спостерігається у 
сільській школі. Головними причинами є слабка навчально-матеріальна база і 
недостатня забезпеченість висококваліфікованими вчительськими кадрами. 
Сьогодення сільської школи зумовлює особливе ставлення до своєї справи 
вчителів. Адже сільське життя вимагає від кожного знань і практичних умінь 
в сільському господарстві, догляду за тваринами і рослинами, в агрономії та 
інших науках. Вчитель повинен розуміти та враховувати у своїй діяльності 
екологічний фактор, виховувати дітей, які любили б землю та працю на ній. 
Окрім того, вчитель повинен сам вміти працювати на землі, розуміти 
психологію сільського трударя, знати фізико-географічні, етнографічні та 
інші особливості території рідного краю. Тому важливою складовою в 
підготовці вчителя є особлива її галузь, предметом якої є розвиток сільської 
школи. 

“Соціальні особливості сільської школи визначають: характеристика 
населеного пункту, де функціонує школа, його географія, історія, 
інфраструктура, розвиток економіки господарства, його спеціалізація, 
демографічна та культурно-національна ситуація, мікрорайон школи”. [5, 79] 
Зараз у вищій освіті створюються умови для впровадження в школі такого 
напрямку роботи, як вивчення особливостей невеликої за розміром території. 
Цим займаються організатори краєзнавчо-туристської роботи. Втілення в 
життя системи викладання краєзнавчого матеріалу саме в даний період 
становлення України як держави викликано листом Міністерства освіти і 
науки України “Про перелік спеціальностей, спеціалізацій, їх поєднання і 
кваліфікацій для підготовки педагогічних кадрів освітньо-кваліфікаційного 
рівня “спеціаліст”, де краєзнавчо-туристична підготовка спеціалістів 
характеризується введенням на спеціальностях біологія і географія, географія 
і біологія, географія і фізична культура, історія і географія, географія та 
історія спеціалізації “Краєзнавчо-туристична робота” та кваліфікації 
“Організатор краєзнавчо-туристичної роботи”.  

Краєзнавчо-туристська підготовка студентів є одним із напрямів системи 
педагогічної освіти. Її необхідність зумовлена професійними вимогами та 
загальною потребою розв’язування проблем сьогодення, які пов’язані з 
навчанням і вихованням підростаючих поколінь. Адже, за визначенням 
сучасних вітчизняних педагогів, взаємозв’язаний і комплексний розвиток 
краєзнавства і туризму визначає суть і зміст краєзнавчо-туристської 
діяльності: “виключно важлива роль належить тому освітньо-виховному 
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 реалізовувати краєзнавчо-народознавчий 
напрям і активно впливає на формування здорового способу життя і високих 
моральних якостей людини”. [6 с. 178]  

Для роботи вчителя в сільській школі необхідно, щоб краєзнавчо-
туристська робота здійснювалася учнями свідомо, з бажанням. Для цього сам 
учитель має володіти таким бажанням досліджувати рідний край. Під час 
навчання у вищому навчальному закладі, і зокрема в позааудиторній роботі, 
у студентів виробляється готовність до педагогічної діяльності, позитивне 
ставлення до обраної професії. В результаті у майбутніх учителів 
організаторів краєзнавчо-туристської роботи формуються професійно 
значущі властивості, емоційна налаштованість та установка на творче 
виконання завдань з краєзнавства і туризму. 

Позааудиторна краєзнавчо-туристська діяльність студентів передбачає 
закріплення практичних умінь проведення краєзнавчих досліджень, а також 
здійснення туристських походів. Викладач під час виконання цих завдань 
студентами виконує роль консультанта, організатора діяльності майбутніх 
учителів, в обов’язки якого входить планування та перевірка роботи, уміння 
на високому науково-теоретичному рівні надавати посильну методичну 
допомогу. Але головна роль педагога – не лише організовувати і 
спрямовувати процес навчально-дослідницької діяльності, але й уміло 
“влитись” у студентський колектив, стати товаришем, другом. Не завжди це 
вдається, так як розуміння цілей та завдань навчання, вибір оптимальних 
методів і прийомів, які сприятимуть підвищенню ефективності краєзнавчо-
туристської роботи, у викладача й студента різні. 

Зважаючи на реально існуючі умови, викладачеві необхідно створити 
студентам такі максимально сприятливі умови, так їх зацікавити, щоб 
сформувати стійкі знання, навички та вміння проводити краєзнавчо-
туристську роботу, достатні для розв’язання фахових завдань та розвитку їх 
творчих здібностей. “Уміння зацікавити молодих людей, передати їм не лише 
свої знання, а й своє ставлення до предмета визначається особистістю і 
майстерністю педагога” [1 с. 18] 

Професійна діяльність викладача має носити творчий характер. При 
виборі форм і методів роботи зі студентами в позааудиторний час він має 
враховувати особливості колективу, з яким працює, вікові та індивідуальні 
характеристики кожного туриста-краєзнавця. Окрім того, важливо знати 
психічний стан студентів, оскільки це може прямо чи опосередковано 
впливати на результат позааудиторної роботи. 

Професійна підготовка майбутніх учителів полягає не лише в опануванні 
ними професійними знаннями, уміннями і навичками у ході здійснення 
навчального процесу, педагогічної практики чи позааудиторної роботи. 
Майбутній учитель набуває професіоналізму, збагачує власну думку про 
модель педагогічної діяльності через дії і вчинки, поведінку викладачів у 
взаємодії з ними: стиль педагогічного спілкування викладача, манери його 
поведінки, прояв особистісних і професійних якостей. Тому, під час 



позааудиторної краєзнавчо-туристської діяльності викладач має зважати на 
включення спостереження студента за реалізацією ним певної моделі 
професійної поведінки, яке відбувається під час взаємин з ними. 

Краєзнавчо-туристська робота у школі не є навчальним предметом, та і 
не скрізь виконуються її завдання. Тому одним із напрямків у роботі 
викладача є надання студентам достатньо інформації для розуміння 
важливості і необхідності вивчення рідного краю під час туристських 
походів для їх майбутньої професійної діяльності. Сьогодні все ще існує 
невідповідність між високими вимогами до фахівця і неготовністю молодого 
вчителя до реалізації цих вимог.  

Для практичної краєзнавчо-туристської діяльності недостатньо 
озброєння майбутнього вчителя лише знаннями основ конкретних наук. 
Його, як і кожного фахівця, необхідно навчити застосовувати одержані 
знання у практичній діяльності. Допомогти цьому повинна активна 
позааудиторна робота. 

Більшість випускників педагогічних вищих навчальних закладів 
розпочне свою роботу в українських селах з багатовіковими традиціями, 
звичаями, самобутньою народною творчістю. Тому мета занять з 
краєзнавства і туризму – відновлення культу сім’ї, рідного села, вивчення 
історії своєї місцевості, опанування основами дбайливого ставлення до рідної 
природи. 

Важливо змалку дітей залучати до вивчення природи – багатющої 
народної скарбниці. Щоб розв’язати це завдання, майбутньому вчителю 
необхідно самому вже сьогодні розширювати власне коло знайомств з 
біологічними та географічними особливостями рідного краю, вміти цінувати 
його красу, знати внутрішню красу свого народу, намагатись зберегти і 
донести хоча б частинку національної скарбниці в майбутнє. 

Під час експедицій в різні регіони України студенти прилучаються до 
невичерпної криниці української духовності - гідних подиву витворів 
природи, вивчають і досліджують грунти, рослинність і тваринний світ 
різних територій. Збираючи природний матеріал, майбутні вчителі не лише 
збагачуються духовно, а й вчаться зберігати й передавати нащадкам гарне й 
екологічно чисте навколишнє середовище. 

Навчання студентів дослідницьких краєзнавчо-туристських умінь можна 
розглядати як підсистему, органічно вплетену в контекст єдиного учбового 
процесу. Метою такого навчання є розширення, поглиблення науково-
педагогічних знань, засвоєння методології та методів вивчення і дослідження 
певної території, застосування їх на практиці, формування творчої 
особистості вчителя. Тому суть навчання дослідницьких умінь студентів 
складається з навчання їх творчого мислення, методології і техніці 
дослідження. 

“Позааудиторна робота – сукупність виховних заходів, що проводяться в 
групі, на факультеті або загалом в інституті під керівництвом студентського 
активу з допомогою викладачів. ЇЇ не можна зводити до епізодичних заходів, 
що виходять за рамки навчального процесу або зв’язаних з ним. У 



різноманітних видах позааудиторної роботи взаємодіє певна сукупність 
спонукальних сил, що становлять систему мотивів: бажань, інтересів, 
схильностей, ідеалів, переконань, серед яких готовність є найдійовішою 
підйомною активності особистості".[4 с 70] 

Проведення позааудиторної краєзнавчо-туристської роботи як важливого 
компонента в підготовці майбутніх учителів передбачає виконання таких 
завдань: 

- розширення краєзнавчого кругозору студентів, організацію 
досліджень з метою одержання достовірного місцевого матеріалу; 

- формування в майбутніх учителів знань, умінь і навичок проведення 
краєзнавчо-туристської роботи, у тому числі й уміння виявляти відмінності 
певної території шляхом порівняння між собою досліджуваних явищ; 

- поглиблення вмінь здійснення туристських форм краєзнавчо-
туристської роботи та поєднання власних досліджень із давніми традиціями 
краю; 

- вироблення вмінь впровадження результатів краєзнавчо-туристської 
роботи в навчально-виховний процес школи. 

Одним із видів позааудиторної краєзнавчо-туристської роботи є 
проведення походу чи експедиції. Для цього студентам необхідно оволодіти 
відповідними технологіями, які передбачають: топографічну підготовку 
туриста, вміння орієнтуватися на місцевості й здійснювати окомірну зйомку, 
організовувати бівуак й готувати спорядження. Кожен турист повинен 
володіти тактикою і технікою проведення туристського походу, методичною 
долікарською підготовкою. Особливої уваги слід приділити наданню 
студентам основ туристської етики і вмінь підтримувати позитивний 
психологічний клімат.  

У рамках позааудиторної краєзнавчо-туристської діяльності студенти 
УДПУ здійснюють щорічні краєзнавчі походи з метою всебічного вивчення 
Уманщини. Результати практичної роботи фіксуються в курсових та 
дипломних роботах, що сприяє поєднанню теоретичних знань із практикою. 
На основі цих досліджень (зібраного краєзнавчого матеріалу) проводяться 
лекторії, бесіди, вікторини, краєзнавчо-туристські вечори. 

Висока педагогічна цінність таких походів полягає саме в навчальному і 
виховному впливові природи на формування особистості майбутнього 
вчителя. “Природа є одним з могутніх чинників у вихованні людини, і 
найретельніше виховання без участі цього чинника завжди буде відзначатися 
сухістю, однорідністю, неприємною штучністю”, – писав К.Д. Ушинський у 
статті “Педагогічна поїздка по Швейцарії”. Саме в походах процес пізнання, 
навчання йде через радість спілкування з природою, через задоволення від 
активного, самодіяльного освоєння студентами предметів і явищ у їхньому 
справжньому, натуральному вигляді, а не тільки через розповідь викладача. 
Тут набувається особистий практичний досвід, уміння поєднання живого 
споглядання з практикою, прищеплюється бажання вивчати довкілля. 

До проведення краєзнавчого походу висувається ряд вимог, однією з 
яких є розробка маршруту. Маршрут має якомога повніше відповідати 



навчальним, пізнавальним завданням походу, бути інформаційно насиченим, 
наочно, у конкретних предметах і явищах природи краю, його історії, 
географії розкривати наукові поняття і терміни. В організаційному плані 
маршрут має бути комфортним і безпечним, мальовничим зі зміною 
ландшафтів, а точки спостережень повинні бути на відкритих місцях, звідки 
відкривається широкий огляд місцевості. 

Вищою формою вияву самостійності в позааудиторній краєзнавчо-
туристській діяльності є сформовані навчально-дослідницькі уміння 
студентів. Синтез інтелектуальних і практичних дій, засвоєних і закріплених 
під час туристських походів, подорожей, експедицій, який лежить в основі 
готовності майбутніх учителів до пізнавального пошуку, і складає навчально-
дослідницькі уміння. Вони структуруються з 5 компонентів: розумовий, 
психологічний, практичний, організаційний і комунікативний. 

Розумовий компонент найбільш вагомий у краєзнавчо-туристській 
навчально-дослідницькій діяльності. Він передбачає високий рівень 
володіння розумовими діями, вмінням вирішувати складні життєві задачі 
похідних умов. Психологічний компонент передбачає розвиток і 
вдосконалення всіх пізнавальних процесів, закладання основ теоретично-
практичного творчого мислення, прагнення до припущень, досліджень. 
Практичний, організаційний і комунікативний компонент базуються на 
систематичному виконанні завдань щодо дослідження конкретної території 
рідного краю.  

Мотивація 

↑↓ 
 

розуміння 

 Обсяг необхідного 
навчального матеріалу 
й практичних дій в 
краєзнавчо-
туристських 
дослідженнях 
 

 

організація 

↑↓ 
 

Контроль 
оцінювання 

 
Модель позааудиторної роботи студентів з краєзнавства і туризму 

 
На успішне проведення позааудиторної краєзнавчо-туристської роботи 

великий вплив мають інтереси, мотиви, ціннісні установки і потреби 
індивіда. Студент повинен мати бажання досліджувати рідний край і 
усвідомлювати необхідність цього. Розуміння мети і очікування результатів 
значно полегшує сприйняття нової, знайденої в самостійному пошуку 
інформації. 



Існують різноманітні методи і прийоми мотивації дослідницької роботи. 
До їх числа слід віднести й створення краєзнавчого куточка чи музею, з 
оформленими експозиціями й вказаними прізвищами студентів-дослідників. 
Безперечно, це активізує й суттєво підвищує зацікавленість, мотивацію в 
роботі. 

Серед організаційних форм навчання виділяється самостійна робота. 
Самостійність майбутнього вчителя – це запорука успіху всіх видів його 
краєзнавчо-туристської діяльності. Мета буде досягнута за умови, якщо при 
відсутності тиску з боку викладача студент ознайомиться з досвідом роботи 
шкіл, краєзнавчих музеїв, окремих краєзнавців, навчиться опрацьовувати 
краєзнавчий матеріал, періодичну пресу, літературу. Ще більше значення має 
безпосередня самостійна робота з краєзнавства і туризму в школі, у 
шкільному краєзнавчому музеї, у краєзнавчому гуртку. Для того, щоб 
успішно проводити краєзнавчо-туристську роботу, майбутньому вчителеві 
дуже важливо навчитися розробляти план кожного краєзнавчого заняття, у 
якому б відображалися конкретні питання його змісту й організації. Важливо 
вміти самостійно розробляти й попередньо проходити маршрут досліджень, 
щоб чітко знати всі його особливості. 

За рівнем самостійності у дослідницькій краєзнавчо-туристській 
діяльності поділяємо студентів на такі групи: 

1) здатні здійснювати дослідницьку діяльність з метою вивчення 
рідного краю без будь-якої допомоги; 

2) виявляють підвищений інтерес до науково-дослідницької діяльності: 
із задоволенням конструюють нові способи виконання краєзнавчо-
туристських завдань, надають перевагу дослідницьким роботам (частково 
пошукова самостійна робота); 

3) здатні вести краєзнавчо-туристську дослідницьку діяльність з 
допомогою викладача (реконструктивно-варіативна самостійна робота); 

4) здатні здійснювати пошукову діяльність з безпосередньою 
допомогою викладача (діяльність за зразком); 

5) не мають навичок й особистої налаштованості на дослідницьку 
краєзнавчо-туристську діяльність. 

У плані здійснення краєзнавчо-туристської роботи самостійно студенти 
працюють за такими напрямами: 

- самостійне вивчення літературних і архівних джерел із краєзнавчо-
туристської тематики та проблем реалізації цієї роботи в школі; 

- виконання індивідуальних завдань з написання розробок, сценаріїв 
вечорів краєзнавчо-туристського характеру; 

- самостійне ознайомлення з досвідом роботи вчителів-практиків щодо 
проведення краєзнавчо-туристської роботи; 

- виконання самостійних завдань під час практик. 
Вищою формою вияву самостійності в позааудиторній краєзнавчо-

туристській діяльності є сформовані навчально-дослідницькі уміння 
студентів. 



Стадію “Розуміння” можна вважати кульмінацією навчально-
дослідницької позааудиторної краєзнавчо-туристської роботи студентів. Це 
найбільш важливий етап, який безпосередньо пов’язаний з інтелектуальною 
діяльністю. Для того, щоб переконатися в успішності проходження цієї 
стадії, у виконанні поставлених викладачем перед початком роботи завдань 
необхідно здійснити контроль й оцінювання досягнених результатів. 
Викладач повинен бути впевнений, що студент, який брав участь у поході 
засвоїв методичні аспекти краєзнавчих досліджень, досяг високого рівня у 
навчально-дослідницькій роботі. 

Таким чином, комплексна позааудиторна робота студентів під 
керівництвом викладача підвищує ефективність навчально-виховного 
процесу й сприяє становленню особистості майбутнього вчителя. 

Цілісність процесу підготовки майбутніх учителів під час 
позааудиторної роботи перш за все розглядається як система теоретичних і 
практичних занять, що передбачають озброєння студентів широким колом 
професійних краєзнавчо-туристських знань, а також через практичну 
діяльність у виробленні вмінь творчо застосовувати ці знання на практиці. 

Поєднання навчальної і науково-дослідницької позааудиторної роботи з 
краєзнавства і туризму при значному посиленні уваги на особливості роботи 
вчителя в сільській школі допомагає у виконанні головного завдання 
навчального закладу – підготовка фахівців, здатних не тільки здійснювати 
навчально-виховні функції, а й на високому науковому рівні досліджувати 
територію рідного краю, вносити в цей процес елементи творчості. 
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