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Утвердження суверенності України супроводжується своєрідним 
«історичним ренесансом». Ми спостерігаємо спалах неабиякого інтересу 
до проблем вітчизняної історії, витоків національної культури, 
непересічних досягнень минулого. Це зрозуміло, адже знання історичних і 
культурних надбань наших предків потрібне не тільки для відродження 
державності та піднесення національної гідності, а й для використання 
кращих традицій минувшини у практиці сьогодення. Одна з таких 
стародавніх традицій – мандрівництво, сьогодні це екскурсія. 

Екскурсія є організованою формою навчання і одночасно методом 
навчання. 

У Законі України «Про музеї та музейну справу» сказано, що «музеї 
як культурно-освітні та науково-дослідні заклади призначені не тільки для 
вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної 
культури, але й для прилучення громадян до надбань національної і 
світової культурної спадщини» [1, c. 8]. Це перегукується із завданнями, 
які покладаються Державним стандартом базової й повної загальної 
середньої освіти на суспільствознавство як освітню галузь. Адже одним із 
завдань суспільствознавства є «формування в учнів національних та 
загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших 
народів…» [2, c. 3]. 

У методичній літературі описана багата практика організації 
екскурсійно-краєзнавчої роботи. Дослідженням даного питання займалися: 
Десятов Д., Байбара Т. та інші. Важливого значення набули праці по 
методиці Пометун О. і Фрейман Г. 

Урок-екскурсія – це одна з форм організації навчального процесу, 
яка потребує застосування активних методів навчання. Екскурсія має 
тісний логічний зв’язок з попередніми та наступними уроками, але 
проводиться в іншій зовнішній та емоційній обстановці, ніж звичайний 
урок. 

Макроструктуру уроку-екскурсії запропонувала Т. М. Байбара. На 
думку автора урок-екскурсія має такі етапи: організація класу; постановка 
мети і завдань уроку, загальна мотивація; засвоєння нових знань, умінь і 
навичок; підсумок уроку; домашнє завдання; перевірка засвоєних знань, 
умінь і навичок; узагальнення та систематизація засвоєних знань, умінь і 
навичок; застосування засвоєних знань, умінь і навичок. 

Екскурсії мають велике навчально-виховне значення. Без проведення 
відповідних екскурсій вивчення природничого матеріалу набуває 
схоластичного характеру. Ще К. Д. Ушинський підкреслював, що чудовий 
краєвид має такий великий виховний вплив на розвиток молодої душі, з 
яким важко змагатися впливові педагога, день, проведений дитиною серед 
гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, проведених па навчальній лаві [4]. 

Екскурсії цінні тим, що на відміну від уроків у класі учні можуть 



сприймати предмети старовини безпосередньо різними органами чуттів. 
Діти бачать об’єкти, спостерігають взаємозв’язок експонатів і епох. Це дає 
можливість сформувати уявлення про історію як єдине ціле, в якому всі 
елементи перебувають у тісному взаємозв’язку, утворюючи чіткий 
хронологічний ланцюг. Разом з цим учні можуть розглядати експонати чи 
пам’ятки архітектури більш конкретно. Екскурсії розширюють кругозір 
учнів, розвивають спостережливість, уміння бачити те, що раніше 
відбувалося поза їх увагою [5]. 

На уроках-екскурсіях учні безпосередньо вивчають побут, культуру, 
видатних особистостей та історичні події, але тут вони бачать їх у 
природній обстановці, тоді як у класі об’єкти, що вивчаються, ізолюються 
один від одного. 

Отже урок-екскурсія надає можливість кожному з учнів 
ознайомитися з історичними пам’ятками. Екскурсії до музеїв допомагають 
учням відчути колорит епохи, дух старовини, спробувати себе у ролі 
дослідників. 

Екскурсія конкретизує програмний матеріал, що вивчається в класі. 
Проведення екскурсій активізує інтерес учнів до вивчення історії свого 
краю, розвиває спостережливість, а також активізує навчально-пізнавальну 
діяльність. 
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