
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема: «Навчальні краєзнавчі екскурсії» 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

1. Навчальні краєзнавчі екскурсії.  

2. Організація краєзнавчого спостереження.  

3. Основи проведення практичних робіт з краєзнавства. 

4. Стаціонарні форми туристсько-краєзнавчої роботи учнів і студентів. 

5. Похідні форми туристсько-краєзнавчої роботи учнів і студентів. 

 

ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: 

 

1. Розкрийте сутність таких понять, як «екскурсія», «краєзнавча екскурсія» та 

«навчальна краєзнавча екскурсія». В чому їх відмінність?  

2. Якими є мета, завдання та напрями навчальних краєзнавчих екскурсій? 

3. Назвіть та охарактеризуйте стаціонарні форми туристсько-краєзнавчої 

роботи учнів і студентів. 

4. Назвіть та охарактеризуйте похідні форми туристсько-краєзнавчої роботи 

учнів і студентів. 

5. Назвіть та охарактеризуйте етапи організації та проведення пошуково-

дослідницької роботи під час краєзнавчих екскурсій. 

6. Розкрийте зміст етапу «Систематизація та опрацювання зібраного матеріалу 

для написання тексту екскурсії». 

7. Яку роль відіграє краєзнавство і туризм у системі навчально-виховної 

роботи освітніх закладів? 
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