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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

БІОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 
 
Останніми роками в українській школі пройшли фундаментальні зміни у 

напрямку гуманізації навчально-виховного процесу на засадах особистісно-
орієнтованого підходу. Загальноосвітня школа має забезпечувати всебічний і 
гармонійний розвиток учнів, сприяти розвитку їх талантів та інтелектуальних 
здібностей. Саме в сприянні всебічного розвитку їх особистості, її 
інтелектуальних індивідуальних особливостей розкривається значний 
гуманістичний потенціал навчальної екскурсії, її різноманітність і 
багатогранність. 

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з біології у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Предмет дослідження: методи, методичні прийоми організації та 
проведення навчальних екскурсій з біології. 

Мета дослідження: зʼясувати особливості організації та проведення 
віртуальної екскурсії в основній школі. 

Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань: 
1) здійснити аналіз психолого-педагогічної, методичної, біологічної 

літератури та шкільної практики з проблеми організації і проведення 
біологічних екскурсій; 

2) охарактеризувати методи та методичні прийоми організації та 
проведення біологічних екскурсій в основній школі; 

3) розробити інструктивно-методичні матеріали для проведення 
біологічних екскурсій в основній школі. 

Неодмінною умовою виконання навчальної програми є проведення 
шкільних екскурсій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, 
використати години навчальної практики 4. Спілкування учнів з природою на 
екскурсіях, під час виконання завдань, створює умови для розвитку в учнів 
почуття прекрасного, любові до рідної землі, сприяє формуванню в них 
відповідального ставлення до природи й усвідомлення місця людини в біосфері. 

Обґрунтування методики організації та проведення навчальних екскурсій 
з біології здійснено у дослідженнях О.Я. Герда, В.В. Половцева, Б.Є. Райкова, 
М.М. Верзіліна, В.М. Корсунської, Ю.І. Полянського, І.М. Пономарьової, 
І.Т. Суравєгіної, І.В. Мороза, Н.Б. Грицай та ін. Їх аналіз дає підстави для 
узагальнення: методична думка щодо визначення місця екскурсії у навчально-
виховному процесі та її методики еволюціонувала від екскурсії як методу 
навчання до екскурсії як самостійної форми навчання біології. 

Шкільна екскурсія  форма навчально-виховної роботи з класом або 
групою учнів, що проводиться поза школою з пізнавальною метою при 
пересуванні від обʼєкта до обʼєкта в їхньому природному середовищі або 
штучно створених умовах, за вибором учителя і за темами, повʼязаними з 
програмою [1, с. 213].  
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Методика ефективної організації та проведення навчальної екскурсії з 
біології залишається актуальною проблемою, що зумовлено її специфічними 
особливостями. Це один із найскладніших видів навчально-виховної роботи 
дослідницького характеру, який відкриває можливості для комплексного 
використання методів навчання, розширює і поглиблює знання учнів і 
вчителя, допомагає виявити практичну значущість знань, сприяє 
ознайомленню учнів з сучасними досягненнями науки, є ефективним засобом 
виховання (екологічного, естетичного, патріотичного і т.п.) та розвитку учнів.  

Шкільні екскурсії поділяють на різні види за такими ознаками: характером 
об’єкта (музейні, на природу, за певним маршрутом, на виробництво), зв’язком з 
навчальною програмою (програмні, непрограмні), обсягом (одно-, багатотемні, 
комплексні та інтегровані), методом проведення (дослідницькі, ілюстративні, 
комбіновані), часом проведення (вступні, супровідні, підсумкові), способом 
пересування (активні, пасивні), кількістю учасників (групові, масові). Також 
виділяють осінні, зимові, весняні та літні [3]. 

Одним із нестандартних, сучасних видів проведення екскурсії є 
віртуальна екскурсія  це організаційна форма навчання, що відрізняється від 
реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих обʼєктів з 
метою створення умов для самостійного спостереження, збирання необхідних 
фактів тощо. Н.Б. Грицай слушно зазначає: «Такі екскурсії дають можливість 
побачити ті організми, яких немає змоги спостерігати у живій природі, 
побувати в тих установах, які в умовах шкільного навчання неможливо 
відвідати реально» [2, с. 128].  

Аналіз педагогічної теорії і шкільної практики свідчить, що провідною 
ідеєю проведення екскурсії є дотримання її всіх структурних елементів. 
Вчитель повинен ретельно підготувати всю потрібну інформацію, щоб вона 
відповідала як навчальній програмі, так і віковим особливостям учнів, була 
доступною та цікавою. 

У ході виконання завдань дослідження ми розробили та апробували під 
час педагогічної практики програмну віртуальну екскурсію «Походження 
людини» (9 клас) [5]. Її мета  вивчення обʼєктів під час віртуального походу 
до Національного науково-природничого музею м. Києва 6 і Національного 
музею природи та науки Японії 7, що передбачає ознайомлення з 
особливостями проміжних форм еволюції людини, виокремлення їх 
найсуттєвіших ознак, вивчення зовнішнього вигляду, знайдених решток 
(кісток, знарядь праці тощо). 

Під час дослідження було проведено: 
а) діагностичний зріз № 1 (ДЗ 1), який передував екскурсії, проводився 

напередодні на завершальному етапі стандартного, традиційного уроку; 
б) діагностичний зріз № 2 (ДЗ 2), який проводився на завершальному 

етапі віртуальної екскурсії, організованої за авторськими інструктивно-
методичними матеріалами.  

Анкетуванням було охоплено 20 учнів 9 класу однієї із шкіл м. Києва 
(табл. 1). Анкети містили рефлексивні запитання, які є загальновідомим 
інструментарієм реалізації зворотнього звʼязку щодо якості ходу і результатів 
навчального процесу. 

Порівняння результатів діагностичних зрізів та їх аналіз дають підстави для 
висновків про позитивну динаміку за більшістю показників, а отже і позитивний 
вплив на учнів розроблених інструктивно-методичних матеріалів для 
проведення віртуальної екскурсії. Перспективними вважаємо подальші 
дослідження проблеми у контексті реалізації Концепції Нової української школи.  
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Таблиця 1 

Результати анкетування  
№ 
з/п 

Запитання 
Варіанти 

відповідей 
Кількість учнів (%) 
ДЗ 1 ДЗ 2 

1 
Мій настрій на початку 

уроку 
добрий 75 78 
поганий 25 22 

2 
Матеріал уроку для 

мене був 

зрозумілим 100 100 
незрозумілим 0 0 

корисним 95 95 
некорисним 5 5 

3 Урок мені здався 

цікавим 88 100 
нудним 22 0 

короткотривалим 80 85 
довготривалим 20 15 

4 За урок я 
не втомився/лась 83 100 

втомився/лась 16 0 

5 
Своєю роботою на 

уроці я 
задоволений/на 65 90 

незадоволений/на 35 10 

6 На уроці я був/була 
активним/ною 35 65 
пасивним/ною 65 35 

7 
Мій настрій наприкінці 

уроку 
поліпшився 80 90 
погіршився 20 10 

8 
Домашнє завдання мені 

здалося 

легким 50 - 
важким 50 - 
цікавим 70 - 

нецікавим 30 - 

9 
Звіт про виконання 

роботи 

легким - 90 
важким - 10 
цікавим - 80 

нецікавим - 20 
Джерело: розроблено авторами 
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