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Микола Черній
ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Спортивний туризм, в залежності від категорії осіб, поділяється на
дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку. Залучення до
спортивного туризму дітей та юнацтва сприяє розвитку та удосконаленню
всієї системи спортивного туризму, бо, по-перше, діти – туристи – це
майбутнє поповнення лав спортивного туризму; по-друге, формування в
процесі подорожей навичок здорового способу життя та активного
відпочинку сприяє підтримці високого рівня здоров’я.
Дитячо-юнацький туризм – це масовий рух дітей і юнацтва з метою
всебічного розвитку в активному пізнанні навколишнього світу і самих
себе засобами туристично-краєзнавчої діяльності. В свою чергу,
туристично-краєзнавча діяльність є комплексний засіб гармонійного
розвитку підлітків і юнацтва, в активному пізнанні та доступному
поліпшені навколишнього світу і самих себе, характерним структурним
компонентом якого є похід (подорож, екскурсія, експедиція).
Туристичний похід для дітей завжди радість. Якщо похід планується
заздалегідь, якщо поставлені завдання по підготовці до нього і вони
поетапно виконуються, похід перетворюється в завтрашню радість. Ще
задовго до того, як відправитися в похід, він стає засобом згуртування
колективу.
Найбільш масова вікова категорія серед учасників туристичних
походів є діти та юнацтво. При педагогічно правильній організації
туристично-краєзнавча діяльність здійснює суттєвий вплив на розвиток
дітей підліткового віку. Цей вік, за визначенням педагогів та психологів, є
визначальним у становленні особистості. Особливості цих дітей
обумовлені змінами, які відбуваються у підлітковому віці. Різке
збільшення довжини тіла, зміни рухового апарату, збільшення ваги, зміни
функцій гормональної системи та пов’язане з цим статеве дозрівання –
навіть цей невеликий перелік біологічних процесів характеризує
кардинальні зміни фізичного розвитку підлітка [2].
Фізичний розвиток, просування в інтелектуально-пізнавальному
плані, зміни в емоційній сфері  все це стає умовами виникнення нового
відношення підлітка до себе, до свого положення у житті. Із змінами
соціальної ситуації розвитку неминуче відбувається і формування нової
внутрішньої позиції. Підлітковий вік характеризується наявністю певних
протиріч, які пояснюються виникненням нових потреб, для задоволення
яких потрібні нові форми діяльності. Підлітковому віку характерні такі
потреби: потреба в пізнанні, у неформальному спілкуванні, в
самоствердженні серед однолітків та дорослих, прагнення знайти собі
вірного друга та товариша, потреба в самостійності, у фізичній діяльності,
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яка пов’язана з подоланням труднощів, схильності до ризику, генетично
обумовлена потреба до переміщення, потяг людини до природи і
спілкування з нею.
Спілкування з природою, входження в соціальне середовище під час
туристичних походів, екскурсій та експедицій сприяє задоволенню
більшості потреб підліткового віку. Саме в підлітковому віці найбільше
проявляється генетично закладений інстинкт до кочування, потреба до
зміни оточуючого середовища [1].
Туристично-краєзнавча діяльність органічно увійшла в навчальновиховний процес сучасної школи. Вона виконує три основні функції [1]:
виховно-розвиваючу, освітньо-пізнавальну й оздоровчо-спортивну.
Кожний функціональний компонент несе в собі конкретні педагогічні цілі.
Отже, мету виховно-розвиваючої функції туристично-краєзнавчої
діяльності можна сформулювати таким чином: виховання альтруїстичної
життєвої позиції; стійкості, уміння переносити труднощі і незгоди,
виховання сміливості, рішучості, сили волі; товариськості, інтересу до
людей, поваги до них; любові до волі, прагнення до незалежності, до
самостійності. Реалізація даної мети відбувається в процесі розвитку в
учнів уміння аналізувати особисті вчинки, оцінювати дії товаришів,
прагнути до самопізнання, самовиховання.
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