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ЕКСКУРСІЇ ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Як відомо, найкраще пізнаюмо світ через середовище, ѐке нас 
оточую. Одніюя із форм навчаннѐ, ѐка покликана допомогти у вивченні 
світу через спостереженнѐ, ю екскурсіѐ. [1] Вона даю лядині знаннѐ про 
природу, суспільство, історичні події, природні ѐвища тощо. 

Що стосуютьсѐ власне понѐттѐ «екскурсії», то цей термін 
походить від латинського «ecxursio» і він первісно означав «вилазку» 
[3]. За визначеннѐм авторитетного екскурсознавцѐ Б. Ємельѐнова, 
екскурсіѐ – це цілеспрѐмований наочний процес пізнаннѐ світу, ѐкий 
оточую лядину, процес, ѐкий побудований на раніше підібраних 
об’юктах у природніх умовах [3]. 

На сучасному етапі під екскурсіюя найчастіше розуміять вид 
рекреаційної діѐльності, ѐка ю складовоя частиноя туризму. Така 
екскурсіѐ переслідую насамперед інформаційно-пізнавальну та 
рекреаційну мету. Якщо її використовуять в освітньому процесі ѐк 

форма навчаннѐ, то така екскурсіѐ – це вид навчальної роботи, при 
ѐкому навчаннѐ проводитьсѐ на натуральному природному або 
виробничому об’юкті поза межами навчального приміщеннѐ *8, с. 6]. 

Вперше екскурсіѐ ѐк форма навчаннѐ з’ѐвиласѐ наприкінці ХVІІ – 
на початку ХVІІІ століть, коли у школах Англії, Франції, Німеччини, 
Австрії та інших країн при вивченні окремих предметів учителі почали 
використовувати в роботі з учнѐми пішохідні прогулѐнки та поїздки за 
межі міст. Ці найпростіші форми подорожей і отримали назву 
екскурсій *7, с. 7]. 

В Україні екскурсійна діѐльність почала розвиватись у другій 
половині ХІХ ст. і була тісно пов’ѐзана з розвитком краюзнавства. 
Усвідомляячи винѐткове значеннѐ краюзнавчої роботи длѐ вихованнѐ 
учнів, українські школи та гімназії почали впроваджувати її в 
позакласний навчально-виховний процес *7, с. 8-9]. 

На початковій стадії впровадженнѐ екскурсій в шкільне життѐ 
вони практикувались епізодично ѐк продовженнѐ звичайних уроків за 
межами навчального приміщеннѐ. З розвитком методики екскурсійної 
роботи відокремлявалисѐ в окремі методи такі прийоми проведеннѐ 
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екскурсії, ѐк поѐсненнѐ екскурсовода, демонстраціѐ, спостереженнѐ, 
фіксаціѐ вражень, вправи та ін. *5, с. 5]. Зараз екскурсіѐ набула статусу 
самостійної форми навчальних занѐть. Це відносно завершена 
структурна одиницѐ педагогічного процесу, ѐка характеризуютьсѐ 
своїми особливостѐми. 

Під час екскурсій учні активно сприймаять об’юкти дійсності – 
предмети, процеси, ѐвища – в їхньому природному середовищі. 
Основний метод пізнаннѐ – цілеспрѐмоване спостереженнѐ під 
опосередкованим керівництвом вчителѐ. Навчальне значеннѐ 
екскурсії полѐгаю в тому, що під час екскурсії здійсняютьсѐ реалізаціѐ 
принципів зв’ѐзку з життѐм, наочності і т. д. *5, с. 6]. 

Специфіка екскурсії полѐгаю в органічному поюднанні у ній показу і 
розповіді. Екскурсовод показую екскурсантам об’юкти і супроводжую показ 
аналізом побаченого, поѐсненнѐми, історичними довідками *7, c. 8+. Учні 
беруть активну участь у навчальному процесі, адже вони маять змогу не 
тільки спостерігати, а й вивчати та аналізувати.  

Стосовно застосуваннѐ екскурсії длѐ вивченнѐ мови ѐк 
іноземної, то такі екскурсії насамперед будуть ефективні длѐ 
іноземців, ѐкі вивчаять мову країни перебуваннѐ, адже вони даять 
можливість поюднати вивченнѐ мови із вивченнѐм міста, країни, 
звичаїв, культури.  

До одних з найбільш поширених методів у викладаннѐ мови ѐк 
іноземної належать аудіовізуальний та комунікативний методи, ѐкі 
сповна можна реалізувати в екскурсії [6, c. 14-15]. 

Як вже згадувалосѐ, основним методом навчаннѐ під час 
екскурсії ю спостереженнѐ. Оскільки мову безпосередньо спостерігати 
неможливо, то її вивченнѐ відбуваютьсѐ опосередковано через 
пізнаннѐ окремих реалій, на основі побаченого. Засвоюннѐ лексичного 
матеріалу здійсняютьсѐ на слух і підкріпляютьсѐ візуально. Екскурсіѐ 
також передбачаю комунікація: екскурсанти можуть ставити запитаннѐ 
екскурсоводу, робити уточненнѐ.  

За змістом екскурсії поділѐятьсѐ на оглѐдові, ѐкі передбачаять 
загальне ознайомленнѐ, і тематичні, ѐкі проводѐть на конкретну тему. 
Оглѐдова екскурсіѐ передбачаю широке висвітленнѐ інформації про 
місцевість, культуру, епоху [2, c. 14]. 

Тематичні екскурсії ділѐтьсѐ на історичні (історико-краюзнавчі), 
археологічні, етнографічні, історико-біографічні, екскурсії до музеїв, 
промислові, природничі та екологічні, мистецтвознавчі, літературні, 
архітектурно-містобудівні [3]. 
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Загальна екскурсійна методика складаютьсѐ з двох головних 
розділів:  

 підготовка екскурсії; 
 проведеннѐ екскурсії. 

Що стосуютьсѐ підготовки екскурсії, то необхідно пам’ѐтати, що 
екскурсіѐ ю організованоя формоя навчаннѐ. Вона повинна бути чітко 
спланована і старанно підготовлена. Перед тим, ѐк проводити 
екскурсія, необхідно скласти план маршруту, визначити тему і 
поставити конкретну мету.  

Визначеннѐ теми та мети знаходитьсѐ у компетенції вчителѐ. 
Підготовка маршруту екскурсії та змісту екскурсії залежить від 
запланованої теми та рівнѐ мови учнів. 

Плануячи екскурсія, необхідно пам’ѐтати, що оптимальна 
тривалість екскурсії повинна коливатисѐ у проміжку від півтори до 
трьох годин, при цьому з інтересом сприймаютьсѐ не більше 15-20 
екскурсійних об’юктів [4]. 

Хоча екскурсіѐ за своюя природоя покликана пробудити 
зацікавленнѐ, все ж не зайвими будуть длѐ приверненнѐ більшої уваги 
учнів вклячати в текст екскурсії різноманітні цікаві завданнѐ, квести, 
вікторини. Це сприѐтиме діалогу, активній участі учнів в екскурсії. 

Що стосуютьсѐ проведеннѐ екскурсії, то основними прийомами 
тут виступаять розповідь і показ.  

Важливу роль длѐ успішного результату екскурсії відіграю 
розповідь екскурсовода, в цьому випадку вчителѐ. Вчитель повинен 
дотримуватисѐ вимог тематичності, конкретності та доступності, 
розповідь повинна бути логічна і зв’ѐзана. Він повинен слідкувати, чи 
зрозуміли його учні.  

Розповідь завжди повинна бути пов’ѐзана із показом. Вчитель 
повинен відібрати і показувати тільки ті об’юкти, ѐкі легко 
запам’ѐтаятьсѐ, не заглибляватисѐ в деталі, а правильно розставити 
акценти.  

Щоб екскурсіѐ досѐгнула поставленої мети, необхідно 
наприкінці провести так зване оформленнѐ результатів. Це може бути 
підбиттѐ підсумків наприкінці екскурсії або обговореннѐ результатів на 
окремому занѐтті в навчальному приміщенні.  

Підсумовуячи, варто зазначити, що екскурсіѐ ѐк форма 
навчаннѐ з’ѐвиласѐ відносно недавно порівнѐно з іншими формами 
навчаннѐ. Виходѐчи із особливостей та методів екскурсії, вона може 
бути ефективноя формоя навчаннѐ мови ѐк іноземної. Ефективність 
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екскурсії залежить від вдало продуманого плану і відповідності 
матеріалу екскурсії мовному рівневі учнів. 
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