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Анотація. Навчальна екскурсія – форма організації педагогічного 
процесу, спрямована на вивчення учнями поза межами школи і під 
керівництвом учителя явищ, процесів через безпосереднє їх сприймання. 
Екскурсія є складною формою навчально-виховної роботи. Вона відкриває 
можливості для комплексного використання методів навчання, збагачує 
знаннями учнів і самого вчителя, допомагає виявити практичну значимість 
знань, сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки, є ефективним 
засобом виховання учнів, зокрема їх емоційної сфери. 
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Abstract. Educational excursion – a form of organization of the pedagogical 
process, aimed at studying students outside the school and under the guidance of 
the teacher of phenomena, processes through their direct perception. Excursion is a 
complex form of educational work. It opens opportunities for the integrated use of 
teaching methods, enriches the knowledge of students and the teacher, helps to 
reveal the practical significance of knowledge, promotes knowledge of the students 
with the achievements of science, is an effective means of educating students, in 
particular their emotional sphere. 
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Навчальна екскурсії – дуже важлива органічна частина навчально-
виховного процесу загальноосвітньої школи, вони повинні бути тісно пов’язані 
з усім ходом навчання. Їх не можна розглядати як випадкове, епізодичне 
явище, мало пов’язане з усім ходом викладання, щось на кшталт весняних 
шкільних прогулянок. Екскурсії – це ті ж уроки, але уроки в природі або в музеї, 
на виставці, тобто в інший зовнішній обстановці [1, с. 312]. Тому і ставлення 
шкіл до екскурсій повинно бути узгоджено таким чином, щоб екскурсія по 
одному предмету не зривала інших уроків. Планування екскурсій дає 
можливість здійснити їх без зриву інших занять. Тематика екскурсій 
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визначається програмою. Аналіз програми з географії в школі показує, що 
екскурсії включені у всі програми і мають схожу тематику [2]. 

За тематикою все екскурсії можна розділити на наступні групи: 

 ознайомлення з різноманіттям органічного світу, спостереження за 
явищами природи в різні пори року; 

 орієнтування на місцевості, ознайомлення з формами земної поверхні, 
топонімікою, корисними копалинами своєї місцевості; 

 екологічні екскурсії по вивченню пристосованості організмів до 
середовища проживання, різних видів природних співтовариств, 
ознайомленню з природними багатствами свого краю і проблемами охорони 
навколишнього середовища; 

 екскурсії в краєзнавчий музей, на виставки, виробництва. Для кожного 
класу в програмах визначені теми екскурсій з урахуванням вікових 
особливостей та рівня підготовленості учнів [3, с. 62-64]. 

 На початку вивчення курсу географії – це введення в предмет, 
знайомство з правилами поведінки в природі. У міру накопичення знань 
тематика ускладнюється, на заключному етапі проводять екологічні екскурсії, 
вивчають взаємовідносини організмів в спільнотах, зв’язок живої і неживої 
природи, використання природних багатств людиною і його вплив на  
природу [4, с.124]. 

Технологія проведення екскурсій. Екскурсії – це колективне відвідування 
природних об’єктів і визначних місць, промислових і сільськогосподарських 
підприємств, музеїв та інших установ з метою вивчення та збору краєзнавчого 
матеріалу. Екскурсії в основному організовуються протягом навчального року. 
За місцем знаходження об’єктів екскурсії бувають ближніми і далекими, а за 
характером вивчення матеріалу та ознайомлення з ними – тематичними або 
комплексними [5]. 

 Технологія проведення кожної екскурсії складається з трьох етапів:  
1) підготовки до неї вчителя та учнів; 2) проведення екскурсії; 3) оформлення 
отриманих результатів. 

 Розглянемо технологію проведення екскурсій в природу, так як вони 
найбільш складні в організаційному та методичному плані і вимагають 
спеціальної підготовки. 

Підготовка до екскурсії. Підготовка вчителя: 

 визначити тему, уявлення і основні поняття; 

 вибрати місце екскурсії; 

 розробити маршрут; 

 ознайомитися з місцем екскурсії, відібрати об’єкти демонстрації; 

 визначити місця зупинки; 

 скласти план екскурсії. 
Підготовка учня: 

 познайомитися з темою, завданнями та питаннями, на які повинна 
відповісти; 

 підготувати польові щоденники і папки для збору зразків; 

 привести в систему екскурсійне спорядження. 

 одяг екскурсійний. 

 додатковий матеріал до уроків. 
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Підготовка починається зі складання тематичного річного плану, де 
визначаються час і тематика екскурсій. Перед проведенням конкретної 
екскурсії вчитель повинен ознайомитися з літературними джерелами з 
матеріалом екскурсії і намітити орієнтовний план. Після цього він знайомиться 
з місцем майбутньої екскурсії, намічає маршрут, пункти зупинки, виправляючи 
намічений план на основі безпосереднього ознайомлення з місцем екскурсії. 
Крім того, визначаються об’єкти, які будуть розглянуті на екскурсії, і 
складаються з їх опису. Вивчивши маршрут екскурсії, склавши план і 
намітивши шляхи і методи його здійснення, викладач визначає зміст і конспект 
екскурсії. Крім того, необхідно визначити, яку конкретну роботу учні будуть 
виконувати на екскурсії, і скласти картки-завдання для організації їх 
самостійної роботи. При складанні конспекту необхідно передбачити питання 
для заключної бесіди з учнями, форму запису результатів, висновки, тобто 
остаточне оформлення виконаної на екскурсії роботи [5]. 

Обладнання екскурсії. Для успішного проведення екскурсії необхідно 
передбачити екскурсійне обладнання або спорядження. Кожному учню на 
будь-якій екскурсії необхідно мати блокнот або зошит для записів, олівець, 
ластик, кольорові олівці. Решта спорядження для кожної екскурсії 
визначається тематикою і характером завдань. Технологія проведення 
екскурсії включає інформаційну та робочу частини. Інформаційна частина –це 
розповідь, пояснення вчителя, фахівця, екскурсовода в музеї, на природному 
об’єкті, на підприємстві. Робоча частина – дослідницька і реєстраційна 
діяльність учнів (збір матеріалу, колекцій, вимірювання, опису та замальовки, 
фотографування). Перед початком екскурсії вчитель попередньо в класі 
повідомляє учням мету, план і маршрут екскурсії, роздає завдання для 
самостійної роботи. Крім того, необхідно провести інструктаж про правила 
поведінки в природі, про рух на маршруті, про підтримку певної дисципліни. 
Тоді ж необхідно розбити учнів на групи для виконання самостійної роботи і 
продиктувати їм списки потрібних для екскурсії посібників. Загальні завдання 
краще повідомити всій групі, а більш конкретні індивідуально кожному учню. 
Необхідно пояснити, що і як потрібно підготувати екскурсантам, які повинні 
бути зроблені записи, як оформити результати спостережень. Основна вимога 
до екскурсії – це організувати активну роботу екскурсантів, не залишати їх 
тільки глядачами і слухачами. Для цієї мети їм слід давати індивідуальні 
самостійні завдання, такі, як відшукування, збір матеріалу, спостереження за 
тими чи іншими явищами природи, виконання конкретних вимірів та інше. Далі 
необхідно організувати перегляд зібраного матеріалу, бесіду для пояснення 
причин тих чи інших явищ, що спостерігаються. Роботу цю остаточно 
завершують і узагальнюють вже в школі. Іноді попереднє узагальнення дають 
відразу після екскурсії, а остаточне підбиття підсумків після оформлення 
результатів. Зазвичай учні найбільш активні в тих випадках, коли на екскурсіях 
застосовується дослідницький метод. Він вимагає від екскурсантів більше 
ініціативи у виконанні роботи, проведенні спостережень за об’єктами і 
явищами, більш самостійних висновків на підставі побаченого і вивченого на 
екскурсії. Внаслідок необхідності в короткий термін охопити велику кількість 
матеріалу на екскурсіях зазвичай переважає ілюстративний метод. Друге 
правило, що випливає з першого, – конкретність матеріалу, що вивчається, і 
завдань. Довгих словесних пояснень і всяких відступів від основної теми і 
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об’єктів екскурсії краще уникати. Якщо ж необхідні більш тривалі словесні 
пояснення, то краще їх робити не під час самої екскурсії, а до або після неї під 
час обробки результатів. Не слід також перевантажувати екскурсантів 
безліччю спеціальних термінів і назв тих чи інших об’єктів. Слід мати на увазі, 
що дітям властиво бажання дізнатися назву того чи іншого предмета – це 
абсолютно природне прагнення співвіднести предметне і словесне уявлення 
про конкретний об’єкт. Але, як правило, на екскурсіях з молодшими школярами 
доцільно розглянути не більше 8-10 об’єктів. Завдання екскурсії – розкрити ті 
зв’язки і співвідношення, які спостерігаються в природі. Ця мета аж ніяк не 
досягається навантаженням пам’яті термінологією. Давати назви необхідно, 
але в невеликій кількості, щоб вони не «засмічували» пам’ять і не втомлювали 
учнів. Наступна вимога – це вміння правильно показати на екскурсії різні 
об’єкти, у тому числі і самі дрібні. Даючи якесь пояснення, вчитель повинен 
спочатку переконатися, що всі учні зібрались навколо нього. Розгляд на 
екскурсії великих, всім добре видимих об’єктів не вимагає особливої техніки. 
Складніше вивчати дрібні предмети, іноді дуже малого розміру. Найголовніше 
тут – привчити дітей ставати навколо керівника широким кільцем, радіус якого 
визначається простягнутою рукою вчителя, що знаходиться в центрі такого 
живого кільця. Навчальна екскурсія не повинна перетворюватися в прогулянку, 
тому необхідно привчити учнів всі свої спостереження і роботи записувати в 
зошиті, не покладаючись на свою пам’ять; інакше багато ними буде забуто. 
Вчителю необхідно чітко визначити, які об’єкти підлягають збору, а які не 
можна збирати ні в якому разі. Це стосується рідкісних рослин і тварин. Збір 
будь-яких живих об’єктів повинен бути доцільним, а самі об’єкти повинні бути 
використані згодом для поповнення шкільних посібників або докладного 
вивчення в класі. В іншому випадку досить провести спостереження на 
екскурсії [5]. 

Обробка екскурсійного матеріалу. Екскурсія може вважатися 
закінченою, коли проведені всі необхідні роботи, спостереження, а зібраний 
матеріал в достатній мірі відпрацьований і підведені підсумки екскурсії. Учні 
обробляють свої екскурсійні записи. 

За підсумками роботи оформляється паспорт екскурсії по схемі: 
титульний лист, на якому вказується тема (назва) екскурсії, автор розробки. 
Загальна характеристика екскурсії: – призначення; – клас, вік учасників; – 
маршрут (основні пункти), протяжність, тривалість; – цілі і завдання; – способи, 
маршрут, час під’їзду до початкової точки і виїзду з кінцевої точки 
екскурсійного маршруту. Схема екскурсійного маршруту із зазначенням на ній 
маршруту екскурсії, місць зупинок, екскурсійних об’єктів, запасних варіантів 
виїзду. Коротка характеристика екскурсійних об’єктів, ілюстрації. 
Рекомендована література. Рекомендації щодо забезпечення безпеки на 
екскурсійному маршруті. Завдання для учасників екскурсії [5]. 

В даний час ні в кого не викликає сумнівів те, що екскурсії є важливим і 
ефективним засобом підвищення якості навчально-виховного процесу. За 
влучним висловом М.М. Баранського, екскурсія – це «переклад географії зі 
сторінок підручника в життя» [6]. Екскурсії грають величезну роль у викладанні 
географії в школі, забезпечуючи вищу форму наочності в навчанні. Отримані 
на географічній екскурсії знання мають подвійне значення: з одного боку, це 
знання географічних особливостей даних об’єктів і явищ, з іншого – вони 
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служать прикладом для пізнання певного класу об’єктів і явищ, тобто є 
джерелом для утворення загальних понять. Так на екскурсії в природу учні 
знайомляться з особливостями природи свого краю і разом з тим на прикладі 
місцевої природи пізнають загальні, властиві природі закономірності. 
Географічні екскурсії не тільки сприяють вивченню учнями свого краю і 
створення у них запасу загальних уявлень і понять, але розвивають також 
спостережливість, допитливість, пробуджують інтерес до навколишньої 
природи, до господарського життя країни, а, отже, і до географії. На екскурсії 
учні самостійно виконують практичні роботи, що підвищує їх активність і 
розвиває їх практичні вміння і навички. Під час екскурсій відбувається 
накопичення у школярів образних і змістовних уявлень про природні і 
господарські об’єкти і явища, що служить основою для формування фізико-
географічних і економіко-географічних понять [7, с. 82-89]. Знання з фізичної 
географії своєї місцевості залучаються для пояснення багатьох явищ і 
процесів в географічній оболонці Землі. В цьому полягає важлива роль 
екскурсії в здійсненні краєзнавчого принципу навчання [8, с. 144-150]. 
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