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НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА 

ПРОФІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ 

 

Основним завданням шкільної системи професійної орієнтації є 
організація дієвого впливу на психологічну сферу особистості учня 
відповідним арсеналом педагогічних засобів, щоб підготувати його до 
свідомого вибору своєї майбутньої професії. 

Профорієнтація починається з профінформації, проходить етап 

профконсультації і закінчується профвідбором. Ці елементи професійної 
орієнтації здійснюються у взаємозв’язку між собою. Так, наприклад, 

професійна інформація набуває схоластичного і пасивного характеру, якщо 

вона ігнорує матеріали профконсультаційних досліджень (вивчення 
професійних інтересів, здібностей і спрямованості учнів) або ж досліджень 
із сфери професійного відбору (професіографічний матеріал, вимоги 

професії до особистості). 
Метою статті є дидактичний аналіз профорієнтаційної екскурсії як 

провідної форми ознайомлення учнівської молоді з професіями. 

Актуальні проблеми професійної орієнтації у своїх дослідженнях 

розглядали П. Атутов, Ю. Гільбух, Є. Клімов, М. Захаров, В. Мадзігон, 

В. Симоненко, Б. Федоришин, М. Янцур та інші. 
Однією з провідних форм профінформаційної роботи стали екскурсії 

на підприємства. Для проведення екскурсій підприємство (організація, 
господарство) виділяє спеціальних екскурсоводів. Організатори екскурсій 

заздалегідь погоджують з школою тему і дату екскурсії, намічають її 
тривалість, збирають потрібний інформаційний матеріал, продумують 
зміст бесід з учнями, враховуючи їхні вікові особливості. 

Екскурсія – одна з важливих форм по ознайомленню учнів з 
організацією виробництва, технікою, технологією та основними 

професіями різних підприємств промисловості. Для успішного проведення 
екскурсії треба чітко визначити її тему, навчальну, виховну та 
профорієнтаційну мету, дату проведення. Виділяють три її етапи: 

підготовка, проведення і підведення підсумків екскурсії [3, с. 107]. 

У підготовці вчителя до екскурсії значне місце займає планування. 
Воно дозволяє провести її відповідно до поставленими цілями. Планують 
екскурсії на початку навчального року. При цьому уважно вивчають 
шкільну програму з трудового навчання, у якій визначений не тільки обсяг 
знань, що підлягають засвоєнню учнями кожного класу, але і дані вказівки 

про характер досліджуваного в ході екскурсії об’єкта. 
Аналіз шкільної програми допомагає учителю визначити 

підприємства, що стануть об’єктами для вивчення в ході екскурсії. На цих 

підприємствах школярі знайомляться з організацією і технологією 

виробництва, господарсько-економічною діяльністю, характером і змістом 

праці робочих масових професій. Критерієм добору підприємств служить 



високий рівень організації виробництва, можливість демонстрації сучасної 
техніки і технологічних процесів виробництва, розмаїття професій і 
спеціальностей. 

У процесі підготовки до екскурсії вчителю доцільно ознайомитися з 
деякими посібниками з основ техніки, технології й організації праці, з 
довідковою літературою, що має відношення до змісту програмного 

матеріалу і майбутньої екскурсії. При цьому він розробляє план 

майбутньої екскурсії. Безпосередньо перед екскурсією учитель відвідує 
підприємство, уточнює її хід, час проведення, домовляється про виділення 
екскурсовода, з яким погоджує план екскурсії, відбирає об’єкти для 
спостереження, продумує зміст вступної бесіди і пояснень в ході екскурсії, 
готує перелік питань, на які учні повинні одержати відповіді в ході 
екскурсії, погоджує заходи щодо забезпечення безпеки перебування учнів 
на підприємстві під час екскурсії, а також домовляється з найкращими 

робітниками про бесіду із школярами [1, с. 76]. 

Перед екскурсією вчитель повідомляє учням тему та мету, план та 
порядок проведення спостережень, визначає завдання (індивідуальні або 

групові) по збору потрібної інформації, уточнює форму підведення 
підсумків екскурсії, розбиває учнів на ланки і призначає ланкових. На 
занятті, що передує екскурсії, можна ознайомити школярів із структурою 

підприємства, на якому буде проходити екскурсія. 
Слід акцентувати увагу, що починати екскурсію необхідно вступною 

бесідою екскурсовода про історію підприємства, його продукції, про 
провідні професії на підприємстві і потреби в кадрах різних професій. У 

цей же час учнів знайомлять із правилами техніки безпеки на підприємстві 
(у цеху). Далі школярі оглядають основні цехи підприємства, знайомляться 
з головними технологічними лініями виробництва, новою технікою, 

спостерігають за діяльністю робочих різних професій безпосередньо у 
виробничих умовах. По закінченні екскурсії школярі складають звіти. Їх 

перевіряє вчитель і потім підводить підсумки екскурсії [2, с. 134]. 

Зазначимо, що з інтересом, як правило, проходять під час екскурсій 

зустрічі учнів з передовиками виробництва, що розповідають про свою 

роботу, про успіхи своїх колег, що має надзвичайно великий 

профорієнтаційний ефект. 
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