
Із року в рік все популярнішими у Ковельському фаховому медичному 

коледжі стають туристичні походи. Добре продумані й організовані, вони 

розширюють горизонти знань, сповнюють і студентів, і викладачів радісними 

емоціями від спілкування з природою 

та одне з одним.  

 

Туризм є потужним чинником 

фізичного та психологічного 

оздоровлення студентів. Він 

загальнодоступний і рекомендований 

практично кожній дитині за умов 

відсутності в неї серйозних патологій. 

Унікальність туризму як форми 

роботи з студентами полягає в тому, що використовувати його доцільно 

впродовж усього року. 

 

Організовуючи походи в 

природу, можна досягти стійкої 

динаміки зниження 

захворюваності дітей на ГРЗ, 

ГРВІ, підвищення рівня їх 

фізичної і рухової 

підготовленості, а також 

розв'язати низку проблем, 

пов'язаних із психологічним здоров'ям. 

 

Туристичні походи мають 

дуже важливе значення в 

освітньо-оздоровчому процесі з 

кількох причин. Різні за 

тривалістю та насиченістю, 

походи сприяють розвитку в 

студентів витривалості. 

Діяльність і відпочинок на 

свіжому повітрі, активність і 

рух загартовують молодий 

організм і, відповідно, 

зміцнюють здоров'я. Беручи участь у рухливих іграх, змаганнях, іграх-

естафетах та інших фізкультурно-спортивних заходах, долаючи смугу 

перешкод на маршруті, студенти мають змогу вдосконалити основні рухи, 

розвинути свої фізичні якості. 

 

Туристична діяльність поглиблює й систематизує знання молоді з 

різних сфер життя, спонукає їх помічати і встановлювати взаємозв'язки в 

навколишньому світі. Різноманітність засобів та форм роботи, які педагоги 



органічно поєднують, продумуючи програму походу, підтримує в дітей 

цікавість, активність і бадьорий настрій упродовж усього заходу. 

 

Романтика 

походів вабить і 

викликає інтерес не 

лише в студенів, а й 

у їхніх викладачів. У 

поході колектив 

дітей та педагогів 

значно 

згуртовується, що 

посилює будь-який 

педагогічний вплив 

на студентів. Крім 

того походи  у молодому віці формують у дітей первинний туристичний 

досвід, який згодом може перерости у справжнє захоплення. Кожна подорож 

— це нові враження, віднайдення нового у відомому, проникнення у світ 

краси й величі природи. 

 

Дуже важливим є психологічний ефект, який мають колективні 

туристичні походи. На природі відбувається зближення усіх учасників 

освітнього процесу. Студенти та викладачі мають нагоду ближче 

поспілкуватися, краще зрозуміти одне одного. Викладач своєю чергою може 

поспостерігати за взаєминами дітей, зробити певні висновки щодо 

психологічної атмосфери, виховних методів, які переважають. 

 

 


