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Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “ Методика проведення 
шкільних географічних екскурсій і мандрівок” 
укладена відповідно до освітньої програми 
підготовки магістрів за спеціальністю 114 
Середня освіта (Географія). 
“Методика проведення шкільних географічних 
екскурсій і мандрівок”  відображає науково-
методичні основи екскурсійної та краєзнавчої 
роботи в школі, форми проведення екскурсій 
та мандрівок та їх класифікацію, особливості 
планування та проведення навчальних 
екскурсій на природних та антропогенних 
об’єктах. 

Мета та цілі курсу Навчити студентів самостійно планувати, 
організовувати і проводити шкільні геогра-
фічні екскурсії та мандрівки, 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 
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Тривалість курсу 90 годин 
Обсяг курсу 22 годин аудиторних - 14 лекційні години, 8 

год. семінарських і практичних занять; та 58 
год. самостійної роботи 

Очікувані результати навчання Після завершення цього курсу студент буде: 
знати: зміст шкільних програм з географії та 
орієнтовні теми екскурсій та маршрути ман-
дрівок для різних шкільних курсів географії; 
історію розвитку екскурсійної діяльності в 
європейських та українських освітніх закла-
дах; 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 дотриму-
ватись правил техніки безпеки. 
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і семінарських занять. 
Теми Тема 1. Науково-методичні основи екскур-

сійної та краєзнавчої роботи в школі. Мета і 
завдання курсу.  Форми проведення екскурсій 
та мандрівок та їх класифікація.  
Тема 2. Методичне, літературне та картогра-



фічне забезпечення екскурсійної та крає-
знавчої роботи. Організаційні та безпекові 
вимоги для проведення шкільних екскурсій  
Тема 3. Історія розвитку екскурсійної та 
краєзнавчої роботи в українській школі. Місце 
екскурсій та мандрівок у навчальних програ-
мах з географії та позакласній роботі вчителя 
географії. 
Тема 4. Особливості планування та прове-
дення навчальних екскурсій на природних 
об’єктах. 
Тема 5. Особливості планування та прове-
дення навчальних екскурсій на промислове 
підприємство. 
Тема 6. Особливості планування та прове-
дення навчальних екскурсій на сільсько-
господарське підприємство. 
Тема 7. Особливості планування та прове-
дення навчальних екскурсій на об’єкт сфери 
послуг. 
Тема 8. Особливості планування та прове-
дення навчальних екскурсій на сакральний 
об’єкт.  

Підсумковий контроль, форма Залік 
Пререквізити  

Навчальні методи та техніки, 
які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Використовуються такі методи навчання: 
а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 
б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу 
картосхемами, рисунками, схемами, 
фотографіями; 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, гаджет, програми 
Teams, Moodle, Viber 

Критерії оцінювання   
Питання до заліку чи іспиту Питання формуються відповідно до програми 

силабусу 
Опитування У процесі викладання дисципліни 

 
Автор:  
доцент кафедри економічної 
і соціальної географії  
Львівського національного університету  
імені Івана Франка,  
кандидат географічних наук                                         Грицевич В. С. 

Львів, 31.08.2020 р. 


