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Анотація. У роботі розглядаються питання корекційної спрямованості 

технологій екскурсійного вивчення природи, її компоненти, етапи організації 

та проведення. 
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Для успішного вирішення завдань, пов’язаних з навчанням та вихованням 

учнів з вадами розвитку увесь навчально-виховний процес спеціальної школи 

повинен мати корекційну спрямованість. 

Відомо, що розвиток особистості дитини полягає у якісній зміні її 

діяльності, і саме екскурсії є однією з найактивніших форм навчально-виховної 

роботи під час якої учні мають можливість безпосередньо ознайомитися з 

життям рослин та тварин в їх природньому оточенні, вести спостереження за 

об’єктами неживої та живої природи, з’ясовувати їх взаємозв’язки.  



Природознавчі екскурсії сприяють правильному уявленню учнів про 

природні багатства та їх значення для народного господарства країни, 

формуванню наукового світогляду, розвивають їх творчу самостійність та 

ініціативу. 

Аналіз науково-педагогічної літератури, вивчення досвіду роботи шкіл 

вказує на необхідність використання новітніх педагогічних технологій у 

навчанні та вихованні розумово відсталих учнів, однією із яких є технологія 

екскурсійного вивчення природи, яка на наш погляд може складатися з 

наступних компонентів: 

I. Мотиваційно-цільовий компонент. Загальний визначальний принцип 

педагогічної технології полягає в її орієнтації на детально визначені цілі.  

Будь-яка діяльність починається саме з визначення мети. Мета була 

поставлена нами й при екскурсійному вивченні матеріалу. 

II.  Діагностичний компонент технології.  

Діагностика здійснювалася з педагогічною метою, тобто вона була 

спрямована на аналіз педагогічного процесу.  

ІІІ.  Когнітивний компонент (змістовний). 

Мета, що поставлена в нашому дослідженні, безпосередньо впливала на 

весь навчально-виховний процес. 

Зміст нашої роботи повинен був відповідати певним вимогам, тобто 

відповідати загальній спрямованості на формування всебічно і гармонійно 

розвинутої особистості, забезпечувати формування особистості підготовленої 

до умов майбутньої професійної діяльності, а також відповідати вимогам 

принципу єдності навчання, виховання, освіти й розвитку. 

 ІV. Процесуальний компонент технології передбачав визначення форм, 

методів навчально-виховної роботи, організацію практичної діяльності учнів. 

Змістом процесуального компоненту була практична діяльність школярів. 

 V. Контрольно - корегуючий компонент технології пронизував усі 

елементи педагогічної технології, його завданням було - визначитися з 

предметом контролю, методами і формами його здійснення. 



Ураховуючи зміст кожного компоненту технології, ми запропонували 

вчителям природознавства такі етапи організації та проведення природознавчих 

екскурсії. 

Перший етап: підготовка вчителя до екскурсії. 

Екскурсійна справа в школі тільки тоді розгорне в повній мірі свою 

виховну й освітню силу, коли екскурсія буде не випадковою і довільною 

ініціативою надто сумлінного й люблячого свою справу викладача, а 

невід’ємною складовою частиною навчального плану школи – підкреслював в 

свій час Б. Райков, визначаючи місце екскурсії в навчанні учнів, тому 

готуючись до проведення екскурсії, ми вважали за необхідне додержуватися 

ряду правил: 

1. Пам’ятати, що екскурсія - не прогулянка, а обов'язкова частина 

навчальних занять.  

2. Визначаючи тему екскурсії, необхідно вивчити місце проведення, 

скласти план екскурсії. 

3. Розповідати на екскурсії треба про те, що можна показати.  

4. Не залишати екскурсантів тільки слухачами, а залучати їх до активної 

роботи. 

За кілька днів до екскурсії ми вибирали маршрут екскурсії, підбираючи 

потрібні об'єкти для вивчення, місця зупинок для демонстрації цих об'єктів. Цю 

роботу ми завершували складанням плану екскурсії, у якому знайшли 

відображення наступні основні розділи: задачі екскурсії по етапах, основні 

питання змісту й методи проведення екскурсії, маршрут і об'єкти для 

спостережень, питання для вступної й узагальнюючої бесід. 

Другий етап: підготовка учнів до екскурсії. 

В своїй роботі ми звертали особливу увагу на той факт, що велике 

значення має підготовка учнів до екскурсії. Вони повинні знати, що потрібно 

побачити в природі, на що звернути особливу увагу, як спостерігати. 

Попередньо ми ознайомили учнів зі схемою маршруту екскурсії з метою 

орієнтування їх на місцевості, з вимогами до поведінки учнів на екскурсії. 

Третій етап: проведення екскурсії. 



Відомо, що екскурсія не повинна бути простим повторенням вивченого 

матеріалу, вона має дати дітям щось нове, поглибити і розширити їх знання про 

навколишній світ, тому під час екскурсії ми намагалися забезпечити належну 

дисципліну, дбали про те, щоб екскурсія мала організований і цілеспрямований 

характер. 

Стійкій увазі й активності учнів сприяли групові й індивідуальні завдання, 

які ми давали їм перед екскурсією. 

Так, під час весняної екскурсії до річки ми дали учням завдання: 

дослідити, як змінюється рівень води в річці залежно від часу доби: вранці 

рівень води буде один, а вдень він помітно підвищиться, оскільки в цей час 

інтенсивно тане сніг. Відповідно змінюються і швидкість течії, прозорість та 

температура води. Ми запропонували дітям дослідити берег річки, озера і 

зібрати рослини, комах, зразки піску тощо. 

Таким чином, елементи дослідницької роботи під час екскурсії були 

пов’язані з практичною роботою дітей, з різноманітними спостереженнями, які 

вони охоче проводили. 

Четвертий етап: підведення підсумків екскурсії. 

Після кожної екскурсії ми проводили підсумкову бесіду, під час якої діти 

обмінювалися враженнями, висловлювали свої думки і міркування, 

розв’язували за допомогою вчителя питання, що виникли під час екскурсії. 

Учитель їх узагальнював, уточнював, доповнював відповіді учнів. 

Після екскурсії ми разом з учнями обробляли зібраний матеріал, 

оформлюючи його у вигляді альбому з відповідними малюнками, 

фотографіями, записами. 

Для закріплення екскурсійних вражень ми використовували і такий вид 

роботи, як написання невеличкого твору, проведення дидактичної гри тощо. 

Велике значення для закріплення матеріалу екскурсії має залучення учнів 

до суспільно-корисної праці 

Отже, ми бачимо, що екскурсія – дуже складна форма організації 

навчального процесу і вимагає від учителя багато зусиль і часу, але за умов 

правильної її організації, екскурсія дає дітям яскраві, образні враження, які 



сприяють розвитку та корекції їх пізнавальної діяльності та кращому засвоєнню 

природознавчого матеріалу. 
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