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ШКІЛЬНІ КРАЄЗНАВЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ЕКСКУРСІЇ ПО ВИВЧЕННЮ 

ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

Аннотация. В статье авторы раскрыли значение школьных 
краеведческо-географических экскурсий на геологические объекты в 
формировании геолого-геоморфологических знаний учащихся 
общеобразовательных школ. Представлен пример проведения 
геологических экскурсий на Спасский карьер строительных песков 
Мелитопольского района Запорожской области. 

Ключевые слова: школьные экскурсии, геологические знания, ученики 
общеобразовательных школ, навыки, умения, геологические понятия. 

 
Tambovtsev Gennadiy, Ivanova Valentina, Nepsha Alexandr  

Melitopol State Pedagogical University. B. Khmelnitsky 
(Melitopol, Ukraine) 

 
SCHOOL CURRICULUMS AND GEOGRAPHIC EXCURSIONS ON THE STUDY 

OF GEOLOGICAL OBJECTS 

 
Annotation. In the article, the authors revealed the importance of school 

local history and geographic excursions to geological objects in the formation of 
geological and geomorphological knowledge of students in secondary schools. An 
example of geological excursions to the Spassky quarry of the construction sands 
of the Melitopol region of Zaporizhzhya region is presented. 

Keywords: school trips, geological knowledge, pupils of secondary schools, 
skills, abilities, geological concepts. 

 
Краєзнавчо-географічні екскурсії є найважливішим засобом пізнання 

географії рідного краю, його історії, перетворення природи і господарства. Як 
писав основоположник сучасної географічної науки М.М. Баранський, 
«екскурсія ‒ це переклад географії зі сторінок підручника в життя» [1]. Під час 
проведення екскурсії учні можуть переконатися, що природні компоненти 
взаємопов’язані один з одним, утворюючи природно-територіальні  
комплекси [2, с. 64]. Ця теза є основою світоглядної ідеї шкільної географії. 
Передбачені навчальними програмами екскурсії є обов’язковими і проводяться 
в рамках навчального часу, відведеного на вивчення того чи іншого предмета. 
Як і інші організаційні форми навчання, екскурсії реалізують дидактичні 
принципи (науковості, зв’язку навчання з життям, наочності та ін.), сприяють 
розгляду досліджуваних явищ в їх взаємозв’язку і взаємозалежності, 
формування пізнавальних інтересів, колективістських відносин, національно-
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патріотичних, естетичних та інших якостей особистості, підготовці учнів до 
практичної діяльності та професійної орієнтації [3, с. 271; 4, с. 72].  

Викладання дисциплін про природу (зокрема геологічного аспекту в 
географічній науці) вимагає наочності, так званого «польового» підходу. 
Примітний той факт, що в середині XX століття студенти природничо-наукових 
факультетів педагогічних закладів вищої освіти в обов’язковому порядку 
проходили польову практику з фахових дисциплін з обов’язковим включенням 
в її зміст організацію і проведення екскурсій на місцевості. Майбутні вчителі 
географії і біології обов’язково на навчальних практиках з геології, 
метеорології, географії ґрунтів, геоморфології, гідрології, фізичної географії, 
ботаніки, зоології розробляли маршрути екскурсій та походів по вивченню 
ґрунтів, рельєфу, гідрографії, погодних умов, рослинного і тваринного світу 
рідного краю [5, с. 108]. 

Геологічні знання мають важливе світоглядне значення, як в системі 
інтелектуального розвитку особистості, так і в підвищенні екологічної безпеки 
суспільства. Питання про геологічну грамотність в середній школі ставилося 
багатьма вченими, у тому числі В.Д. Войлошніковим [6], А.О. Березовська  
та ін. [7], Л.М. Даценко [13], В.М. Івановою [8], О,В. Мугою [9], О.В. Непшою,  
М.Д. Крочак [10], С.Г. Половкою [11], Л.А. Прохоровою [12]. У своїх роботах 
вони вказували на важливу роль геологічної освіти в системі шкільної 
географії.  

Для проведення позакласних заходів з геології, таких як польовий 
практикум, туристичний похід, геологічна екскурсія по певним геологічним 
об’єктам, вчителю необхідно на основі теоретичних знань допомогти дітям 
придбати необхідні вміння та навички роботи зі спеціальним геологічним 
обладнанням, картами, гірським компасом, приладами, вивчення яких 
обов’язковою шкільною програмою не передбачено [13, с. 44; 14, с. 122;  
15, с. 401]. Звідси ‒ необхідність організації позакласної роботи для учнів, які 
виявляють особливий інтерес до геології. Розвиток же пізнавального інтересу 
до предмету залежить, звичайно ж, від рівня ерудиції, педагогічної 
майстерності, ентузіазму, зацікавленості в успіху, пропаганди важливості 
геолого-геоморфологічних знань вчителя [8, с. 110; 12, с. 179; 16, с. 208]. 

В якості навчального полігону для проведення шкільних геологічних 
екскурсій може бути використаний робочий кар’єр Спаського родовища 
будівельних пісків. Родовище розмішено в долині річки Молочна, в 5 
кілометрах на північний схід від с. Спаське Мелітопольського району 
Запорізької області (рис. 1). 
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Рис. 1. Загальний вигляд Спаського кар’єру будівельних пісків [17] 
 
В геологічній будові Спаського родовища беруть участь піски 

понтичного ярусу, куяльницьких відкладів. Піски (косошаруваті) розвинені в 
крайовій зоні поширення відкладів понтичного регіоярусу (N1p), тобто поблизу 
р. Молочна. Загальна потужність становить 0-20 м. Піски понтичного ярусу 
світло-жовті і білі, дрібнозернисті, місцями з піщаними конкреціями. У важкій 
фракції характерні циркон, дистен, силіманіт, рутил, андалузит, турмалін, 
ільменіт, лейкоксен, гідрогетит, пірит. Глиниста речовина представлена 
монтморилонітом. 

Піски Спаського родовища відносяться до групи тонких – 98% та дуже 
тонких – 2%. Вміст пиловидних та глинистих часток в пісках не значний, а вміст 
кварцу більше 90%, тому піски відносяться до кварцових (табл. 1) [17]. 

 
Таблиця 1 

Мінералогічний склад пісків Спаського родовища [17] 

Найменування SiO2 Fe2O3 Al2O3 SO3 TiO2 

Склад, % 97,88- 99,10 0,037-0,24 0,19-0,22 0,01-0,05 0,042-0,093 

 
Знайомство з об’єктом слід починати з 6 класу в ході вивчення 

початкового курсу фізичної географії, коли дається уявлення про рельєф, 
геологічну будову. Дослідження проводиться з використанням типових планів, 
прийнятих в навчанні географії. Застосування типологічного підходу дозволяє 
формувати вміння логічно мислити, систематизувати знання, робити висновки 
і прогнози. Після закінчення дослідження об’єкта екскурсійного показу 
необхідне проведення заключної бесіди з узагальненням вивченого матеріалу. 

В рамках курсу географії 7 класу при вивченні літосфери Землі можливе 
проведення екскурсії з метою усвідомлення школярами ролі літосфери в 
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географічній оболонці. Крім того, вивчення теми про розміщення корисних 
копалин доцільно завершити екскурсією на піщаний кар’єр. 

Формування понять триває в 8 класі в рамках курсу «Україна у світі: 
природа, населення». На прикладі кар’єра школярі можуть познайомитися з 
геологічною історією місцевості, основами стратиграфії і палеонтології. Крім 
того, на території об’єкта можливе проведення спостережень за комплексом 
екзогенних геологічних процесів (осипання, карст, ерозія). Кар’єр є класичною 
ілюстрацією приуроченості геоекологічних небезпек до зон тріщинуватості. 
Слід зазначити, що проведення екскурсій при вивченні фізичної географії має 
особливу цінність, оскільки в шкільній програмі виділяється обмежена кількість 
годин на вивчення геологічних, геоморфологічних та інших природних  
процесів [11, с. 30-34]. 

У 9 класі, при вивченні курсу «Україна і світове господарство», а також 
регіонального компоненту шкільної географії, під час екскурсії на кар’єр учні 
зможуть виявити взаємозв’язки між геологічною будовою місцевості та її 
господарським освоєнням. На практиці може бути сформовано поняття про 
природно-ресурсний потенціал Мелітопольського району та передумови 
розвитку тут видобувної промисловості, а також про екологічні проблеми 
галузі. Екскурсія на територію кар’єра також дозволить отримати уявлення про 
геологічну спадщину, раціональне використання мінеральних природних 
ресурсів. 

В цілому, в ході проведення геологічних екскурсій учні набувають 
навичок дослідницької роботи в польових умовах і подальшої обробки 
отриманих даних [18, с. 342]. Оскільки в шкільній програмі виділяється 
обмежена кількість годин на вивчення геологічних, геоморфологічних процесів, 
то проведення геологічних екскурсій набуває особливої цінності, так само як і 
застосування активних методів навчання на уроках, що дозволяють учням 
виявляти вміння самостійної роботи, потреба в самоосвіті в усіх напрямках 
географічної науки, в тому числі геології, геоморфології, палеонтології, 
історичної геології [14, 15]. 

Таким чином, навчальні екскурсії складають важливу ланку в системі 
шкільної географії. Очевидно, що їх зміст, характер практичних робіт на 
місцевості і з’ясування причинно-наслідкових зв’язків ускладнюється від класу 
до класу, нарощується ступінь складності завдань, послідовно формуються 
нові географічні та геологічні поняття. Проведення шкільних екскурсій на 
територію Спаського піщаного кар’єру відповідає одній з його головних цілей ‒ 
вихованню екологічної культури молоді та формуванню понять про 
раціональне природокористування мінеральних багатств рідного краю [19, 20].  
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