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Олександр Вікторович Непша
старший викладач кафедри фізичної географії
Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького
м. Мелітополь
АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ
ШКОЛИ В ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
При формуванні у молоді національно-патріотичних почуттів на
сучасному етапі розвитку освіти актуальним є виховання ставлення до «малої
батьківщини», поваги до історії і культури свого краю.
Питанню національно-патріотичного виховання школярів та молоді
велика увага приділяється на загальнодержавному рівні. Серед законодавчих
актів стосовно національно-патріотичного виховання учнівської молоді
незалежної України слід віднести: Протокол наради Кабінету Міністрів
України від 18.09.2014 «Щодо питань національно-патріотичного виховання
учнівської молоді», Указ Президента України від 12 червня 2015 р. №
334/2015

«Про

заходи

щодо

поліпшення

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді», Указ Президента України від 13 жовтня 2015
року №580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді

на

2016-2020

роки».

У

Стратегії

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки зазначено, що в Україні
25

національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із
пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку
громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції,
духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками,
здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує
європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини,
незалежності та територіальної цілісності України. [11].
Проблема

національно-патріотичного

виховання

підростаючого

покоління була актуальною на всіх етапах розвитку людського суспільства. В
даний час у зв’язку з кардинальними перетвореннями української держави ця
проблема

набула

патріотичного

особливого

виховання

в

значення.
сучасних

Здійснення

умовах

національно-

актуалізувало

роль

аксіологічного і культурологічного підходів, реконструювати гуманістичні
ідеї виховання любові до своєї Батьківщини і до свідомого служінню
Батьківщині. Ми розглядаємо в декількох аспектах: у філософському як
феномен, який визначається ціннісними орієнтаціями культури, традиціями
та історією народу; в соціологічному ‒ як суспільно-історичне явище,
обумовлене

соціально-економічними,

ідеологічними

та

політичними

особливостями конкретного історичного періоду; в психолого-педагогічному
‒ як систему, яка розглядає питання духовно-морального становлення
особистості.

Такий

цілісний

підхід

дає

підставу

характеризувати

національно-патріотичне виховання як процес, спрямований на становлення
патріотичної свідомості особистості, що відображає ставлення людини до
своєї Вітчизни: рівень розвитку патріотичних почуттів, готовності до
усвідомленого служіння Батьківщині і досвіду суб’єктної діяльності на благо
свого народу [10].
Становлення патріотизму як стрижневої якості особистості учнів
старшої школи базується на вихованні національно-патріотичної свідомості.
У вирішенні цього завдання велике значення належить туристськокраєзнавчій діяльності, таких як участь у військово-спортивних заходах,
26

ознайомлення з природою краю, народною творчістю, традиціями свого
народу не тільки розвиває фізичні і естетичні якості людей, а й їх духовноморальну спрямованість [2,с.401; 4,с.72; 9,с.114 ].
На основі аналізу літературних джерел [1,3,5,6,8] ми визначили таку
систему принципів (народності; високої вмотивованості діяльності та її
духовної, пізнавальної і суспільно-корисної спрямованості; активності;
паритетності інтересів особистості і держави; врахування особливостей
розвитку

особистості;

єдності

пізнання,

переживання

і

дії;

взаємодоповнюваності спортивно-туристської, когнітивної та суспільнокорисної діяльності), форм (заняття туристсько-краєзнавчих гуртків (груп),
туристичні прогулянки, екскурсії, походи, експедиції, пошукова робота,
зльоти і змагання, трудові десанти, конкурси, вечори та конференції, збори в
туристичних таборах) і методів (ігри, проекти, дискусії, методи колективних
творчих справ, виховних ситуацій) національно-патріотичного виховання
учнів в туристсько-краєзнавчій діяльності.
Сучасна додаткова освіта дітей ‒ це освіта, яке орієнтована на
задоволення профілюючих інтересів дитини і розвиток його творчості;
розширює

можливість

самореалізації

особистості,

її

соціалізації

і

інкультурації. Дана освіта створює іманентні умови вибору індивідуального
освітнього маршруту, а також збільшує культурний простір залучення учнів
до духовних цінностей і традицій свого народу, пізнання краю, тобто формує
оптимальні умови для виховання національно-патріотичної свідомості.
Національно-патріотичне виховання учнів старшого шкільного віку в
туристично-краєзнавчій

діяльності

реалізується

в

ході

створення

педагогічних умов, орієнтованих на:
1)

розвиток емоційно-ціннісної сфери як фактора становлення

громадських смислів життя учнів;
2)

організацію пізнавального процесу, спрямованого на вивчення

культурно-історичних і соціально-політичних традицій і перспектив розвитку
держави і регіонів України;
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3)

залучення учнів до суспільно-корисної і спортивно-туристської

діяльності, націленої на виховання готовності до свідомого служіння своїй
Вітчизні [1,3,7,12].
Україна ‒ країна з давньою і багатою історією, самобутньою
культурою,

тому

туристично-краєзнавча

діяльність

в

національно-

патріотичному вихованні молоді є пріоритетним напрямком розвитку
різнобічно розвиненої особистості. Формування почуття патріотизму не
може обмежуватися тільки вербальним викладенням знань про країну та
закріпленням в свідомості інформації про права та обов’язки громадянина.
Тому важливим є практична підготовка молоді до активної участі в
суспільному житті, включення її в свідому діяльність по виконанню
громадянських обов’язків, заснованих на традиціях минулого нашого народу.
Туристично-краєзнавча діяльність сприяє розвитку самостійності, творчої
активності. Поглиблені знання про рідний край, його минуле та сьогодення,
його людей, природу, культуру, історію сприяють вихованню громадянина,
який поважає традиції свого народу, небайдужий до долі країни, до долі своєї
«малої батьківщини» [1,5,с.45; 12].
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