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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Методика 

проведення шкільних географічних екскурсій та мандрівок”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів   

– 4,5 

Галузь знань: 

01 Освіта / 

Педагогіка 

Денна форма 

навчання 

Модулів – 2  Спеціальність: 

014 Середня 

освіта (географія) 

Вибіркова навчальна 

дисципліна спеціальності 

014 Середня освіта 

(географія) 

Блоків 

змістових модулів - 2 

Рік підготовки – 

перший 

Загальна 

кількість годин – 135 

Спеціалізація:  

 географія 

 

Семестр – 2 

Лекції – 32 год.  
Тижневих 

годин аудиторних – 3 

самостійної 

роботи студента – 

5,44 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 

Практичні, 

семінарські – 16 год. 

Самостійна 

робота – 87 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить 1,81 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: навчити студентів самостійно планувати, організовувати і 

проводити шкільні географічні екскурсії та мандрівки 

Завдання: ознайомити студентів із значенням екскурсій у шкільному 

курсі географії, методичними особливостями проведення екскурсій та 

мандрівок, типовими сценаріями проведення екскурсій; залучити студентів 

до екскурсійного дослідження великого міста 

 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні: 

Знати: Зміст шкільних програм з географії та орієнтовні теми 

екскурсій та маршрути мандрівок для різних шкільних курсів географії; 

Історію розвитку екскурсійної діяльності в європейських та 

українських освітніх закладах; 

Методичні прийоми проведення шкільних екскурсій та мандрівок 

Вміти: планувати комплекс екскурсій та мандрівок, базуючись на 

розташуванні школи, кількості учнів і фінансових можливостях; 

Вибирати об’єкти для екскурсій та мандрівок у різних галузях 

географічних знань; 

Чітко планувати екскурсії та складати сценарії їх проведення; 

Виступати під час екскурсії у ролі менеджера, гіда, педагога; 

Суворо дотримуватись правил техніки безпеки. 

 

Навчальний курс охоплює 4,5 кредити (135 год.), містить 32 лекційні 

години 16 год. семінарських і практичних занять та 87 год. самостійної 

роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 год. аудиторних занять та 

5,44 год. самостійної роботи. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. «Науково-методичні та організаційні основи 

проведення географічних екскурсій та мандрівок у школі» 

Тема1. Науково-методичні основи екскурсійної та краєзнавчої роботи 

в школі. Мета і завдання курсу. 

Поєднання теоретичних та практичних занять у методиці викладання 

географії. Навчальна екскурсія як спосіб отримання нових або закріплення та 

узагальнення здобутих теоретичних знань. Освітня, виховна і методична роль 



екскурсій і мандрівок. Розвиваюче та оздоровче значення географічних 

мандрівок. 

Тема 2. Форми проведення екскурсій та мандрівок та їх класифікація. 

Система екскурсійної та краєзнавчої роботи у середній школі. 

Навчальні (під час занять) та позаурочні екскурсії. Мандрівки як основна 

форма роботи географічних та краєзнавчих гуртків. Класифікація 

географічних екскурсій за дидактичною метою, тривалістю, способами 

проведення. Місця проведення екскурсій та їх класифікація за охопленням 

території. Пішохідні, велосипедні, автобусні мандрівки. 

Тема 3. Методичне, літературне та картографічне забезпечення 

екскурсійної та краєзнавчої роботи 

Шкільні програми та рекомендаційні листи міністерства освіти як 

нормативна база проведення екскурсій та мандрівок. Методичні журнали і 

газети для вчителів географії. Краєзнавча і художня література як джерело 

інформації для проведення екскурсій та мандрівок. Навчальні і краєзнавчі 

атласи областей, топографічні карти великого масштабу. Використання 

Інтернет-джерел: Вікіпедії,  «Google maps» та ін.. Укладання бази даних на 

основі аналізу літературних, картографічних джерел, матеріалів попередніх 

екскурсій та мандрівок. 

Тема 4. Організаційні та безпекові вимоги для проведення шкільних 

екскурсій. 

Планування організації екскурсій. Наявність угод і дозволів для 

проведення екскурсій на окремих об’єктах (промислові та с/г підприємства, 

національні парки, заповідники). Перелік документів. Необхідний для 

проведення виїзних екскурсій і мандрівок. Ознайомлення учнів з правилами 

техніки безпеки та контроль за їх виконанням. 

Тема 5. Історія розвитку екскурсійної та краєзнавчої роботи в 

українській школі. 

Запровадження екскурсій як обов’язкового елементу освітнього 

процесу. Роль С. Русової для популяризації екскурсійної роботи в 

українському шкільництві. Мандрівки І. Франка з українською молоддю у 

Карпати. Роль географічних знань у роботі «Пласту». Екскурсійна робота 

С. Рудницького та його учнів. Краєзнавчі дослідження 1920-30–их рр. та 

проведення шкільних географічних мандрівок. Певне пожвавлення 

краєзнавчої роботи у 1960–их рр. 

Тема 6. Місце екскурсій та мандрівок у навчальних програмах з 

географії та позакласній роботі вчителя географії. 

Загальне знайомство з елементами природи у шкільному курсі 

природознавства. Геосферний  підхід до планування екскурсій для учнів 6-7 



класів. Детальне знайомство з ґрунтами, ландшафтами, природоохоронними 

територіями при вивченні фізичної географії України. Екскурсійне вивчення 

промислових підприємств, сільського господарства, об’єктів сфери послуг 

під час екскурсій та мандрівок учнів 9-10 класів.  

 

Змістовний модуль 2. Планування, організація та методичне 

забезпечення географічних екскурсій та мандрівок. 

 Тема 7. Навчальні екскурсії в природу. Знайомство з місцевістю за 

допомогою «Google maps». 

Орієнтовний перелік екскурсій для вивчення природних компонентів 

довкілля. Знайомство з околицями свого поселення. Орієнтування на 

місцевості та окомірне знімання. Використання карт і космознімків «Google 

maps» для вивчення природних об’єктів. Вміння співставляти  карту і 

космознімок. Як виглядають основні природні об’єкти на космічних знімках. 

Тема 8. Вивчення геологічних, геоморфологічних і водних об’єктів під 

час навчальних екскурсій. 

Знайомство із геологічною будовою і гірськими породами найближчих 

околиць поселення. Екскурсії до кар’єрів та геологічних відслонень. 

Вивчення форм рельєфу на місцевості. Сходження на домінуючу вершину в 

околицях поселення. Виділення ерозійних (яр, балка, річкова долина) та 

акумулятивних форм рельєфу. Подорож до найближчої річки, озера, болота. 

З’ясування гідрологічних і біологічних особливостей водойм. Оцінка якостей 

води та екологічного стану водних об’єктів. 

Тема 9. Маршрутні поїздки територією Західної України для вивчення 

природних комплексів. 

Планування маршрутів і тривалості мандрівок. Меридіональний 

характер маршрутів західною Україною – оптимальний для вивчення  

природних комплексів. Знайомство з широколистяними лісами Розточчя, 

мішаними лісами Полісся і Малого Полісся, лісостеповими ландшафтами 

Поділля, вертикальною поясністю в Карпатах. 

Тема 10. Методика проведення екскурсій на промислове підприємство. 

Вибір об’єкту дослідження. Попереднє узгодження часу і змісту 

екскурсії із керівництвом підприємства. Особливі вимоги до правил техніки 

безпеки на промисловому підприємстві. Географічне розташування 

підприємства як результат сукупної дії різних чинників. Технологічні 

процеси на підприємстві, сировини і готова продукція. Соціальні та 

екологічні аспекти роботи підприємства. 

Тема 11. Експедиційне та маршрутне дослідження сільського 

господарства та агробізнесу. 



Вивчення основних зернових і технічних культур регіону та 

особливостей їх вирощування. Маршрутне дослідження спеціалізації 

рослинництва та особливостей агротехніки. Екскурсія до господарств, що 

спеціалізуються на садівництві або ягідництві. Екскурсія на сучасний 

тваринницький комплекс. З попереднім узгодженням із його керівництвом. 

Знайомство з сучасною технікою та інфраструктурою агробізнесу під час 

мандрівок. 

Тема 12. Екскурсійне географічне вивчення великого міста. 

Розробка комплексу екскурсій для знайомства з економікою, 

соціальною сферою, та культурою великого міста. Екскурсії:  мікрорайоном 

проживання учнів; до найвищої точки міста (гора, пагорб, висока будівля) 

для виявлення його планувальної структури. Походи до міських музеїв 

(краєзнавчих, історичних та ін.). Екскурсії до скансенів, архітектурних 

комплексів, парків. Поїздки до важливих об’єктів соціальної сфери та 

транспортної інфраструктури. 

Тема 13. Методичні особливості проведення екологічних екскурсій та 

мандрівок. 

Географічні екскурсії або мандрівки до територій девастованих 

людською діяльністю: кар’єри, відвали, сміттєзвалища, сильно еродовані 

землі, місця суцільних рубок лісу. Маршрутне дослідження засміченості 

берегів річок, лісових узлісь, парків, пустищ. Екскурсії до об’єктів 

екологічної інфраструктури: водоочисних споруд, сміттєсортувальних 

заводів. Мандрівки до заповідників, заказників та національних парків. 

Тема 14. Історико-краєзнавчі мандрівки по Західному регіону України. 

Екскурсія центральною частиною міста Львова. Вивчення 

особливостей виникнення, територіального зростання, заселення та 

економічного розвитку великого міста. 

Історико-краєзнавча мандрівка за маршрутом Львів – Стільсько –  

Розділ – Миколаїв – Львів. Розробка маршруту мандрівки і вирішення 

логістичних питань. Залучення до мандрівки професійних гідів і краєзнавців. 

Подорож Львівським плато, знайомство з формами рельєфу природною 

рослинністю та посівами с/г культур. Геологія та археологія скельних 

утворень та останців у районі м. Миколаєва і с. Тростянець. Пішохідна 

мандрівка по сільському городищу – столиці білих хорватів. Відвідання с. 

Ілів та з унікальними печерними утвореннями та монастирями. 

Переїзд до м. Розділ і повергнення до м. Миколаєва з візуальним 

ознайомленням із долиною р. Дністра та особливостями сільського 

господарства на південному макросхилі Опілля. Пішохідна екскурсія м. 

Миколаєвом до архітектурних пам’яток та визначних історичних місць. 



Тема 15. Краєзнавча та екологічна мандрівка за маршрутом Львів – 

Прилбичі – Яворів – Новояворівськ – Жовква – Львів. 

Маршрутне знайомство із Рясненською промисловою зоною. Хресна 

дорога на Страдчанській горі. Відвідання музею митрополита 

А. Шептицького у селі Прилбичі. Автобусна екскурсія до м. Яворів та 

с. Залужжя. Знайомство із роботами сучасних майстрів різьби по дереву. 

Візуальний огляд Яворівського озера (колишнього сірчаного кар’єру) та 

будівництва об’єктів ВДЕ. Маршрутний огляд об’єктів НПП «Яворівський» 

та заповідника «Розточчя». Відвідання знаку Головного європейського 

вододілу. Крехівський монастир і м. Жовква як осередки духовності. Жовква 

– ідеальне місто та історико-архітектурний заповідник. 

Тема 16. Організація, планування та методичне забезпечення 

багатоденних географічних мандрівок. 

Вибір способів пересування, місць ночівлі і харчування при плануванні 

багатоденної мандрівки. Детальне опрацювання графіку мандрівки із чітким 

хронометражем подій. Особлива роль правил техніки безпеки, якісного 

харчування, вибору одягу та взуття. 

Вибір пізнавальної стратегії мандрівок: природнича, краєзнавча, 

історико-культурна. Вибір об’єктів для зупинок та пішохідних екскурсій. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 лк пр, сем. ла ср 

Модуль 1 

1 Науково-методичні основи 

екскурсійної та краєзнавчої 

роботи в школі. Мета і завдання 

курсу. 

2   4 

2 Форми проведення екскурсій та 

мандрівок та їх класифікація. 

2 2  4 

3 Методичне, літературне та 

картографічне забезпечення 

екскурсійної та краєзнавчої 

роботи 

2 2  6 



4 Організаційні та безпекові 

вимоги для проведення 

шкільних екскурсій 

2   6 

5 Історія розвитку екскурсійної та 

краєзнавчої роботи в 

українській школі 

2   6 

6 Місце екскурсій та мандрівок у 

навчальних програмах з 

географії та позакласній роботі 

вчителя географії 

2 2  4 

7 Навчальні екскурсії в природу. 

Знайомство з місцевістю за 

допомогою «Google maps». 

2   6 

8 Вивчення геологічних, 

геоморфологічних і водних 

об’єктів під час навчальних 

екскурсій 

2 2  6 

9 Маршрутні поїздки територією 

Західної України для вивчення 

природних комплексів 

2   6 

10 Методика проведення екскурсій 

на промислове підприємство 

2 2  5 

11 Експедиційне та маршрутне 

дослідження сільського 

господарства та агробізнесу 

2   6 

12 Екскурсійне географічне 

вивчення великого міста 

2 2  6 

13 Методичні особливості 

проведення екологічних 

екскурсій та мандрівок 

2   6 

14 Історико-краєзнавчі мандрівки 

по Західному регіону України 

2 2  6 

15 Краєзнавча та екологічна 

мандрівка за маршрутом Львів – 

Прилбичі – Яворів – 

Новояворівськ – Жовква – Львів 

2   4 

16 Організація, планування та 

методичне забезпечення 

2 2  6 



багатоденних географічних 

мандрівок 

 Всього год. 32 16 - 87 

 

5. Теми практичних,семінарських занять 

 Назва теми Кількість 

годин 

1 Методика проведення екскурсій та мандрівок (сем.) 2 

2 Укладання бази даних для екскурсійної роботи на основі 

аналізу літературних, картографічних та Інтернет джерел 

(місцевість за вибором студента) 

2 

3 Планування та організація екскурсій і мандрівок (сем.) 2 

4 Знайомство із шкільними програмами та укладання 

переліку можливих екскурсій (пр.) 

2 

5 Розробка типового плану екскурсії для знайомства з 

природними об’єктами (за вибором студента) 

2 

6 Історико-культурна екскурсія центральною частиною м. 

Львова 

2 

7 Екскурсія до домінантної точки м. Львова для знайомства з 

планувальною структурою 

2 

8 Складання проекту дводенної краєзнавчої мандрівки (за 

вибором студента) 

2 

 Всього год. 16 

                                                                                                              

6. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни викоритовуються такі 

методи навчання: 

1. Лекція. 



2. Евристична бесіда 

3. Пояснювально-ілюстративний. 

4. Екскурсія. 

5. Порівняльно-географічний. 

  

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Контроль здійснюється за результатами заліку. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Залік 

А 90 – 100 5 відмінно 

В 81-89 
4 

дуже добре 

С 71-80 добре 

D 61-70 
3 

задовільно 

Е  51-60 достатньо 

 

8. Рекомендована література 

 

Базова: 

Допоміжна: 

1.  

2. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: 

методологія, методи, методика : навч. посібник. — Одеса: Астропринт, 

2005. — 632 с.  



3. Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с. 

 

 

Інформаційні ресурси: 

Google maps 


