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Мета: навчальна: Надати характеристику основним екскурсійним послугам, 

визначити головні поняття екскурсознавства, пізнати сутність дослідженнь ринку 

екскурсійних послуг та видів туристсько-екскурсійних організацій 
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План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. Зясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Надайте характеристику етапам екскурсійної справи  

2. Які тенденції розвитку екскурсійної справи1960-70-х рр. відбулися в системі 

БММТ «Супутник»? 

3. Чим відзначалися 1980-і рр. в розвитку екскурсійної справи в Україні? 



5, 6, 7, 8, 9-й періоди екскурсійної справи в Україні 

 

П'ятий етап (1928-1941 рр.). Цей період пов'язаний з утворенням перших 

радянських туристичних організацій: УМПЕТ (1928-1930 рр.), ВАТ „Інтурист" (1929 

р), Укртуре (1930-1935 рр.), центральна дитяча екскурсійно-туристська станція 

(1930 р.), ТЕУ ВЦРПС (1936-1941 рр.), у Криму - Екскурсійне бюро при 

Головполітосвіті та Екскурсійне бюро при музейному відділі Головнауки НКО 

РСФРР (перша половина 1920-х рр.), Об'єднане екскурсійне бюро НКО РСФРР 

(1926-1928 рр.), „Радтур" (1928-1930 рр.), Кримське обласне товариство 

пролетарського туризму (1930-і рр.), Російське товариство по вивченню Криму 

тощо, які приділяли увагу й екскурсійній справі. Екскурсії з іноземними 

робітничими делегаціями проводили УМПЕТ, ВАТ „Інтурист". Ширше 

використовуються різні види громадського транспорту для проведення масових 

екскурсій. Набувають розвитку екскурсії-масовки. Удосконалюються питання 

методики організації екскурсійної справи. 

Так, один з активістів Укртуре В. С. Клігман наголошував на необхідності 

укладання договорів на екскурсійне обслуговування між екскурсійними 

організаціями та підприємствами, установами, школами тощо. "Договори дають 

змогу екскурсійній організації мати під собою тверду виробничу та фінансову базу," 

- вважав він. 

У західноукраїнських землях у 20-30-х рр. XX ст. спостерігалась дещо інша 

ситуація, пов'язана з перебуванням їх у складі інших держав. 

Екскурсійний рух не припиняв свого розвитку, але тут йому відводилася роль 

збудника національної свідомості, роль вихователя мас у любові до свого краю, 

вивчення рідної місцевості, ініціаторами екскурсійного руху тут виступали 

українські ліцеї та школи. Серед них: Коломийська Українська державна гімназія, 

Коломийська   державна    гімназія    ім.    Казимира    Ягеллончика, Станіславська 

приватна жіноча українська гімназія Українського педагогічного товариства (м. 

Станіслав), Кременецький педагогічний ліцей Волинського шкільного округу і 

реміснича школа при ньому, Теребовлянська державна гімназія, інші. 

У західноукраїнських землях інтерес до екскурсійної справи виявили 

туристично-краєзнавчі товариства "Чорногора", "Плай", Подільське туристично-

краєзнавче товариство, спортивно-пожежні товариства "Луг", "Січ". 

У 1921 р. у Львові почав діяти "Кружок любителів Львова", засновником якого 

був відомий історик І. Крип'якевич. Спочатку його члени організовували екскурсії, 

або так звані проходи по Львову, згодом маршрути екскурсій пройшли через 

околиці Львова. У 1932 р. побачив світ путівник І. Крип'якевича "Історичні проходи 

по Львову". Сам І. Крип'якевич неодноразово виконував обов'язки екскурсовода, 

гіда. 

З утворенням товариства "Плай" у 1924 р., одним з засновників якого був 

І.Крип'якевич, 24 листопада 1924 р. починає діяти й екскурсійна комісія при 



товаристві. На першому засіданні комісії були розглянуті плани організації 

прогулянок Львовом та його околицями. 

Велика увага приділялась екскурсіям й у спортивно-пожежному товаристві 

"Луг". Часопис "Вісті з Лугу" у 1926 р. рекомендував кожному своєму осередку:" В 

погідну неділю або свято вибиратись з цілим Луговим товариством на прогулянку 

до лісу, або до історично-пам'яткових місцевостях". 

Інтерес до екскурсій виявляла й дитячо-юнацька організація скаутського 

напряму "Пласт". Один з активістів пластового руху Л. Бачинський наголошував на 

тому, що завдяки екскурсіям можна краще пізнати природу рідного краю, 

"відсутність природничих екскурсій просто не дасть змоги правильно дивитися на 

природу". 

Інтерес до екскурсій виявляло й туристично-краєзнавче товариство в  Чорткові  

на Тернопільщині.   Екскурсійною секцією цього товариства, яку очолив Йосиф 

Опацький, у 1933 р. було здійснено 5 власних екскурсій з загальною кількістю 135 

учасників. 

Приділяється увага й підготовці кадрів екскурсоводів. Так, у 1936 р. вперше в 

Історії Луцька були організовані курси екурсоводів по місту. Протягом двох тижнів 

слухачі (здебільшого молодь старшого шкільного віку) слухали лекції з історії міста, 

для них проводились пішохідні екскурсії по Луцьку. Керівником курсів був голова 

Луцького відділення краєзнавчого товариства Тадеуш Гумінський, викладачами - 

головний хранитель Волинського музею Ян Фітцке, відомий архівіст і організатор 

бібліотеки Юліан Неч, мистецтвознавець Збігнев Ревський. 

Отже, становлення екскурсійної справи йшло різними шляхами в 

західноукраїнських землях і в радянській частині України. Наприкінці 1920-х рр. у 

радянській Україні система туристично-екскурсійних закладів почала працювати на 

задоволення ідеологічних вимог партійного керівництва. 

Події Другої світової війни на певний час загальмували розвиток туризму та 

екскурсій. Тільки після завершення війни туристично-екскурсійні установи 

починають відновлювати свою діяльність. 

Починається шостий етап (1946-1968 рр.), для якого характерні відбудова 

екскурсійних установ, зростання їхньої матеріально-технічної бази, розширення 

мережі екскурсійних об'єктів (будівництво нових міст, реконструкція історичних 

міст, відбудова міст після Другої світової війни, будівництво житлових, 

громадських і промислових споруд, створення меморіальних комплексів, 

пам'ятників революційної, бойової слави тощо). 

Спостерігається пожвавлення шкільного екскурсійного руху, який набув 

масового характеру. Шкільні екскурсії вирушають до фабрик, заводів, шахт, 

новобудов Запоріжжя, Сталіна, Ворощиловграда,   Харкова.   У   1948   р.   в   

екскурсіях,   походах і подорожах по вивченню   рідного   краю   взяли   участь   

1146500 піонерів і школярів республіки. 

Значно розширилась тематика екскурсій, спрямована на комуністичне 



виховання молоді, насамперед, ленінська тематика перемога у Великій Вітчизняній 

війні, відбудова народного господарства, здобутки комуністичного будівництва. 

Так, в екскурсійній програмі значне місце займала в цей час ленінська тематика. 

Відвідування філіалу музею Леніна в Києві вважалося одним з найважливіших 

екскурсійних заходів у повоєнний час. 

Обов'язковим було включення до програми перебування інтуристів у містах 

Києві і Львові філіалів музею Леніна. В ювілейному 1970 р. філіал музею Леніна в 

Києві був включений як важливий екскурсійний об'єкт до маршруту основної 

екскурсії по місту „Київ - столиця УРСР". 

Важливе місце починає займати воєнно-історична тематика. Основою воєнно-

історичних екскурсій стали пам'ятники бойової слави, пам'ятні місця, меморіальні 

комплекси, присвячені героїзму радянських воїнів, партизан, всього радянського 

народу у дні Великої Вітчизняної війни. У їх числі пам'ятник Слави на Сапун-горі, 

споруджений у 1944 р. як символ мужності учасників штурму Сапун-гори і 

визволення Севастополя від фашистських загарбників; меморіальні комплекси: 

"Міус-фронт" (м. Красний Луч Луганської обл.), "Молода гвардія" (м.Краснодон 

Луганської обл.), "Спадщанський ліс" (м. Путивль Сумської обл.) тощо. Також 

пам'ятники: генералу армії Миколі Ватутіну – у м. Києві, розвіднику Миколі 

Кузнєцову у містах Рівному і Львові, командиру партизанського з'єднання Сидору 

Ковпаку в м. Путивлі тощо. 

Меморіальні комплекси, пам'ятники загиблим воїнам стали головними 

екскурсійними об'єктами воєнно-історичних міських та позаміських екскурсій. У 

багатьох містах України створюються екскурсії під назвою "Ніхто не забутий, ніщо 

не забуто", "Шляхами вогненних років", "їхніми іменами названі вулиці", "їхні імена 

безсмертні", "Партизанськими стежками" тощо. Зокрема, однією з перших екскурсій 

цього напряму стала екскурсія "Одеса - місто-герой". У Дніпропетровську 

створюється екскурсія "Пам'ятники Великої Вітчизняної війни у Дніпропетровську" 

тощо. 

1950-ті рр. ознаменувались посиленням ідеологізації екскурсійної справи. 

Екскурсійні організації розширювали тематику своїх екскурсій, вводили нові 

об'єкти показу, в тому числі місць, пов’язаних з життям і подвигами героїчних 

персонажів радянської літератури. В екскурсіях на літературні теми широко 

висвітлювалися твори О. Фадеєва, І. Еренбурга, Б. Полевого та багатьох інших. 

Відповідно змінювався зміст музейних екскурсій. Експозиції музеїв і картинних 

галерей поповнювались новими полотнами воєнно-історичного змісту (О. 

Хмельницький "В ім'я життя", В Пузирков "Чорноморці", В. Костецький 

"Повернення", д Пламенецький "Незабутнє", В. Рижих "Реліквії Бреста", д. 

Сафаргалін "Медсестра", Т. Яблонська "Безіменні висоти", В. Задорожний "Мати" та 

ін.). 

Значного поширення набула історико-революційна тематика. 

50-річчя першої російської революції 1905-1907 рр. екскурсійні установи 



відмітили створенням екскурсій, присвячених цим подіям. Так, в Одесі підготували 

екскурсію "Моряки-чорноморці в революції 1905-1907 рр.", у Києві - "Київ в 

революції 1905-1907 рр.", в Севастополі - "Шмідт - герой повстання 1905р. у 

Севастополі". 

У 1957 р. у зв'язку з 40-річчям жовтневої революції 1917 р. екскурсійні 

установи розробили і активно впроваджували нові екскурсійні маршрути історико-

революційного змісту. Активно проводилися екскурсії у Дніпропетровську, Харкові, 

Києві, інших містах України. Це "Революція 1905 р. в Катеринославі", "1917 р. і 

громадянська війна в Катеринославі", "Бабушкін в Катеринославі", 

"Дніпропетровськ - місто трьох революцій", "Пролетаріат Харкова в боротьбі за 

перемогу Великої Жовтневої революції", "Київ у трьох революціях", "По історико-

революційних місцях Херсона", "Шляхами ленінської "Іскри", "Романтики 

революції" тощо. 

Для учнівських і молодіжних груп широко пропонувалася комсомольська 

тематика: "Бойовий шлях одеського комсомолу", "Героїчний подвиг харківського 

комсомолу", "Трипільський похід київських комсомольців" тощо. 

Зверталась увага й на проведення екскурсій наступного тематичного      

спрямування:       літературного,       архітектурного, мистецтвознавчого.   Це   такі   

екскурсії   як   "Літературний   Київ", Літературна Одеса", "Шевченко у Києві", 

"Леся Українка в Києві", О. М.  Горький у Києві",  "Архітектурний вигляд Києва",  

"Мости Києва", "Архітектурні пам'ятники Печерська", "Архітектурні   обриси 

Києва", "Скульптурні монументи Києва" тощо. 

Зросла кількість екскурсій і на виробництво. Екскурсантів знайомили з 

технологічними процесами виробництва і новими досягненнями раціоналізаторів та 

винахідників. Такі екскурсії сприяли обміну досвідом роботи фахівців споріднених 

підприємств. 

Активно впроваджувались екскурсії на виробництво серед учнівської молоді. 

Так, Одеською облдетс у 1961 р. було організовано 732 виробничі екскурсії з 

охопленням 21418 учнів, з них 4448 учнів сільських шкіл, які приїжджали до Одеси 

з метою відвідування і ознайомлення з підприємствами міста. 

У Харківській області у 1960 р. було проведено 1586 виробничих екскурсій, в 

яких взяли участь 39650 учнів. 

Найбільш ефективною формою проведення виробничих екскурсій у 

Чернівецькій області стали тематичні екскурсії на виробництва з наступним 

оформленням стендів та альбомів з питань технології окремих виробничих процесів, 

пов'язаних з курсом фізики, хімії, географії тощо. 

Після Другої світової війни у західних областях України на екскурсійну справу 

посилився ідеологічний тиск. Подекуди екскурсоводам інкримінувались серйозні 

ідеологічні спотворення націоналістичного характеру в екскурсіях, що ними 

проводилися. Від екскурсоводів Львівщини, інших західноукраїнських земель 

вимагалося проводити екскурсії без будь-якого прояву націоналізму. Одним із 



проявів націоналізму вважався "відхід від насущних передових питань сучасності в 

далеке минуле, ідеалізація старовини, умовкнення про віковічну непримиренну 

класову боротьбу експлуатуємих з експлуататорами" тощо. 

У повоєнний період екскурсійною справою опікувались ТЕУ ВЦРПС (з 1962 р. 

Республіканська рада з туризму), ВАТ "Інтурист", "Супутник" ЦК ЛКСМУ, 

Республіканська дитяча екскурсійно-туристична станція (РДЕТС), товариство 

"Знання", Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. 

У 1960-х рр. в системі профспілкового туризму набувають розвитку туристичні 

подорожі з використанням різних транспортних засобів. Вони мали визначену 

екскурсійну програму, що пропонувалась туристам у місцях перебування за 

маршрутом подорожі. Розширення екскурсійного обслуговування було також 

обумовлено скороченням  робочого тижня,  зростанням  вільного часу, який можна 

було використати на змістовний відпочинок. 

Екскурсійна справа, що розвивалася у цей час, насамперед, висвітлювала в 

екскурсіях "досягнення" радянської держави, успіхи галузі культури, народної 

освіти, науки. Громадсько-політичні події, що відбувалися в цей час у країні, 

знаходили своє втілення у нових екскурсіях. Величезне значення в розширенні 

тематики екскурсії відіграли створені у 1965 р. згідно з постановою Президії ЦРТЕ 

бюро подорожей та екскурсій. Саме вони стали основою для активного розвитку 

профспілкової екскурсійної справи. 

З 1963 р. подорожі та екскурсії для молоді та учнів по СРСР, в тому числі й в 

Україні, починає організовувати БММТ "Супутник" ЦК ВЛКСМ. До екскурсій 

включався показ історико-революційних пам'ятників і меморіалів, дошок пошани 

передовиків п'ятирічок і переможців соціалістичного змагання, показувалися 

"здобутки" радянської влади, внесок комсомольців та молоді у виконання завдань 

п'ятирічок тощо. Екскурсійний матеріал доповнювався політичним змістом, 

включивши розповідь і показ первістків вітчизняного машинобудування, заводів, 

ударних комсомольських будов, вищих навчальних закладів, науково-дослідних та 

проектних установ, організацій охорони здоров'я, культури тощо. Програми 

перебування в усіх містах туристичного маршруту передбачали відвідування музею 

Леніна, революції або Великої Вітчизняної війни. В екскурсійних програмах для 

вітчизняної молоді переважали історико-революційна, воєнно-патріотична, 

ленінська і комсомольська тематика. 

У Києві для молодіжних груп інтуристів організовувалися спеціальні екскурсії 

на ударні комсомольські об'єкти - Київську комсомольську ГЕС, Канівську 

комсомольську ГЕС, міський палац піонерів; по місцях, пов'язаних з ім'ям Миколи 

Островського і Олександра Бойченка. Інтуристи відвідували промислові 

підприємства, що носили ім'я комсомолу та В. І. Леніна - четверту взуттєву фабрику, 

завод "Ленінська кузня", бували в музеях цих підприємств. 

Окрім музеїв міста екскурсантам пропонувалось оглянути Київський 

метрополітен, планетарій, зоопарк, український національний ресторан "Вітряк", 



влітку - здійснити екскурсію-прогулянку по Дніпру. 

Розглядаючи  інтуризм  насамперед як „політичну роботу, непримиренну     

боротьбу     з     ідеологічним     ворогом"     перед управлінням   з   іноземного   

туризму   при   РМ   УРСР   та   його структурними підрозділами в областях 

ставились завдання по вихованню гідів-перекладачів „у дусі високої політичної 

пильності, непримиренності до ідеології антикомунізму, правого і „лівого" 

ревізіонізму, націоналізму і шовінізму". Тому екскурсійна діяльність у системі 

„Інтурист" здійснювалась у формі інформаційно-пропагандистської роботи гідів-

перекладачів з іноземними туристами. Головна увага в екскурсіях по місту 

приділялась темам, які „переконливо показують перевагу соціалістичної економіки і 

системи господарювання, найбільш повно розкривають досягнення трудящих за 

роки радянської влади". 

На допомогу гідам-перекладачам при проведенні екскурсій створювались 

методичні посібники, розроблялись методичні поради та рекомендації. Значну 

допомогу методактиву структурних підрозділів „Інтуристу" надавала створена у 

1979 р. республіканська школа методиста. 

Та все ж за часів тоталітарного режиму існувало обмеження на тематику, а 

об'єкти показу інтуристам ретельно добирались адміністрацією відділень та 

затверджувались обкомами партії, списки об'єктів показу переглядались щорічно і 

відбиралися лише ті, що мали "пристойний вигляд". 

Надмірне включення до екскурсій матеріалів партійно-політичного змісту не 

сприймалося схвально іноземними туристами, деякі з них прямо відмічали той факт, 

що „екскурсії ваших гідів - це передовиці газет". 

Але в той же час інтуристи відмічали високий професійний рівень українських 

гідів-перекладачів, їхні вміння показати і розповісти про своє рідне місто, його 

історію та сучасність. 

Серед гідів-перекладачів дійсно було багато професійно підготовлених кадрів. 

Це Л. І. Білокопитова (Кримське відділення „Інтурист"), Д. І. Бойченко (Одеське 

відділення), Л. Д. Туригіна (Львівське відділення) та ін. 

Серед київських гідів-перекладачів: Вороніна, Оленевич, Яковлєва, Бірюкова, 

Волошина, Водний, Ралєв, Форнвальд, Сальміна, Вахнова, Головко, Грищенко, 

Поляков, Дубровськата ін. 

Досвід роботи гідів-перекладачів постійно узагальнювався. 

У 1967 р. у зв'язку із збільшенням прийому інтуристів у відділеннях мм. Києва 

та Одеси було переглянуто структуру й створені відділи гідів-перекладачів, а в 

Київському відділенні «інтурист» крім того введено додаткову посаду заступника 

керуючого відділенням - начальника відділу гідів-перекладачів. Багато років 

начальником відділу гідів-перекладачів працював досвідчений фахівець Ю. А. 

Плюйко. 

З 1960 р. розпочала свою діяльність у системі „Інтурист" як гід-перекладач, 

пізніше заступник начальника відділу інформації та реклами Управління з 



іноземного туризму при РМ УРСР, заслужений працівник культури УРСР Ірина 

Григорівна Царик. 

У 1969 р. у 18 відділеннях і агентствах „Інтуриста" працювали 512 гідів-

перекладачів. 

До екскурсійної справи активно залучились й науково-громадські організації. 

У середині 1950-х рр. розпочинають екскурсійну роботу міські організації 

Всесоюзного товариства "Знання". Так, Київська міська організація цього 

товариства розпочала екскурсійну роботу з 1956 р. Силами 10 лекторів-

екскурсоводів товариства у 1957 р. проводилися екскурсії по 10 темах різного 

спрямування. У цей рік вирішено було передати екскурсійну роботу в Києві до 

системи товариства "Знання". 

У 1960-х рр. екскурсійний відділ товариства "Знання" в Києві очолювала 

досвідчений фахівець екскурсійної справи В. О. Погребецька, а головою методичної 

ради був заступник директора історичного музею Б. Г. Семенов, з 1965 р. - перший 

директор Київського бюро подорожей та екскурсій. 

Наприкінці 1960-х рр. з метою більш кваліфікованого керівництва 

екскурсійною справою в Київському міському відділенні товариства була створена 

науково-методична історико-краєзнавча Рада, головою якої став В. О. Коцюба. 

Станом на 1968 р. тут працювали близько 180 лекторів-екскурсоводів, які 

проводили екскурсії з 80 тем. 

На допомогу екскурсоводам видавалися методичні матеріали, каталоги 

екскурсійних маршрутів по місту. Проводилися навчання лекторів-екскурсоводів, 

семінари, тематичні конференції тощо. 

Справжніми майстрами своєї справи були лектори-екскурсоводи: Г. Г. 

Софронова, Л. Т. Ліннікова, В. І. Чередниченко Б. М. Скородинська, В. І. Дригалкін, 

С. А. Сирота, Л. М. Вілинська М. І. Сеткіна, В. 3. Пузирьова, Т. М. Уманська, В. М. 

Щерба, С. І. Зайцева, М. П. Ковчин. 

У 1964 р. екскурсійні організації Криму були передані товариству „Знання". У 

цей період створюються популярні екскурсії; „Севастополь - місто герой", 

тролейбусна екскурсія з Сімферополя до Ялти „Дорогою до моря", „Перекоп - земля 

героїв", „По партизанських стежках", „Феодосія - місто 25 століть" і багато інших 

екскурсійних маршрутів. 

З середини 1960-х рр. екскурсійною діяльністю почало займатися також й 

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, його структурні 

підрозділи, в тому числі й у Києві, які тісно співпрацювали з бюро подорожей та 

екскурсій. 

Широко проводилися екскурсії до музеїв історії районів міста. У 1972 р. було 

проведено 350 екскурсій у музей історії Шевченківського району, 778 екскурсій - у 

музей трудової та революційної слави заводу „Арсенал"; у 1973 р. відбулося 234 

екскурсії у музей історії Дарницького району. 

Товариства охорони пам'яток та „Знання" активно співпрацювали з туристично-



екскурсійними організаціями різних структур. 

Активна екскурсійна робота проводилася й Республіканською дитячою 

екскурсійно-туристською станцією та її підрозділами в областях. Розроблялись та 

поширювались спеціальні екскурсійні програми, розраховані на дітей, у тому числі 

й сільських шкіл. 

Приділялась увага й методиці проведення екскурсій для дітей. У середині 1950-

х рр. виходять такі праці як "Про методику проведення краєзнавчих екскурсій" О. 

М. Драголі, "Екскурсії з фізики" П. К. Черняка, "Виробничі екскурсії з географії І. Є. 

Матрусова та ін. 

Працівники РДЕТС регулярно проводили екскурсії по Києву. За 5 років з 1956 

до 1960 р. силами працівників республіканської станції було проведено 715 

екскурсій по місту. Серед учнівської молоді активно впроваджувались екскурсії на 

виробництво. 

У той же час інтерес у школярів викликали й тематичні екскурсії по рідному 

краю: екскурсії по місцях життя і діяльності % Шевченка, Л. Українки, І. Франка 

тощо. 

Отже, у післявоєнний період в екскурсійному процесі були задіяні державно-

громадські структури, всі вони прагнули однієї мети - виховання населення в 

комуністичному дусі.  Відповідно розвивалися і цілі екскурсійної справи, що 

відбилося на тематиці екскурсій. 

В результаті величезної політико-виховної роботи, яка набула державного 

значення, активізується екскурсійний рух. 

Поряд з громадсько-політичною тематикою проводились все-таки екскурсії з 

історичної, архітектурної, літературної, природничої тематики. Це до певної міри 

задовольняло пізнавальні інтереси населення. 

Сьомий етап (1969-1986 рр.) - це період посилення екскурсійної роботи, що 

було викликано умовами суспільно-політичного життя України, в якому 

відбуваються серйозні зміни. У 60-х рр. XX ст. з'являється інакодумство, 

похитнулась ідейна монолітність, якої протягом останніх років так домагалися 

державно-політичні структури. Зміцнюються зв'язки Радянського Союзу, в тому 

числі й України, з Заходом. Послаблюється ізоляція Радянського Союзу і України в 

світі. Радянська молодь, яка виїжджала за кордон, знайомилася з життям людей 

інших країн, спілкувалася з молоддю; інші групи радянських туристів, перебуваючи 

закордоном, бачили різницю у рівнях життя різних країн. У цих умовах нагальною 

потребою державного керівництва стало посилення ідеологічної роботи з 

населенням з метою збереження комуністичної ідеології. Екскурсія як і раніше була 

одним із пріоритетних заходів у цій роботі. 

Для посилення екскурсійної роботи у 1969 р. приймається постанова ЦК КПРС, 

Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС "Про заходи по подальшому розвитку туризму та 

екскурсій у країні". 

Згідно з цією постановою, іншими директивними документами в системі 



профспілкового туризму утворюються ради з туризму та екскурсій, а в Центральній 

раді з туризму та екскурсій на початку 1970-х рр. був створений спеціальний 

структурний підрозділ -  Головне екскурсійне управління,   на  нього  й було 

покладено керівництво всією екскурсійною роботою в країні. 

Близько 15 років Головне екскурсійне управління ЦРТЕ очолював Борис 

Васильович Ємельянов, який брав активну участь у розробці теорії і методики 

екскурсійної справи, підготовці навчальних посібників та методичних рекомендацій 

для екскурсійних працівників. 

З реорганізацією Української республіканської ради з туризму на раду з 

туризму та екскурсій посилюються вимоги до здійснення екскурсійної діяльності. 

До справи залучаються найкращі фахівці: Є. Я. Архипець, В. І. Харчиладзе, Л. Г. 

Нечипорчукта ін. 

Першою, хто з 1969 р. почала професійно займатися екскурсійною справою у 

республіканській раді з туризму та екскурсій, була одна з найсильніших методистів-

екскурсоводів у республіці Олена Аполлонівна Костенко. 

З лютого 1982 р. в УРРТЕ був створений окремий екскурсійний відділ, який 

очолила досвідчений і визнаний фахівець екскурсійної справи Ірина Миронівна 

Чагайда. 

У липні 1971 р., приділяючи увагу розвитку екскурсійної справи, Президія 

ВЦРПС прийняла постанову „Про заходи по подальшому поліпшенню екскурсійної 

роботи", якою передбачалось, насамперед, „підвищення ідейно-політичного 

напряму" і пізнавальної цінності екскурсій, поліпшенню методичної роботи 

екскурсоводів і підготовки екскурсійних працівників. 

Держава не шкодувала коштів на проведення ідеологічної роботи, у тому числі 

й у сфері туристично-екскурсійної діяльності. 

Комітетам профспілок було дозволено оплачувати екскурсії та подорожі на 

маршрутах вихідного дня, що організовувались туристично-екскурсійними 

закладами профспілок з бюджету, передбаченого на культурно-виховну роботу і 

роботу з дітьми, збираючи при цьому з членів профспілки і членів їхніх сімей 30% 

вартості міських та позаміських екскурсій та подорожей за місцевими маршрутами. 

Цією постановою було визначено також один з напрямів у підготовці кадрів 

екскурсоводів - створення екскурсійних відділень факультетів громадських 

професій педагогічних інститутів, на яких майбутні вчителі здобували другу 

(громадську) професію екскурсовода. Виконуючи цю постанову, Центральна рада з 

туризму та екскурсій спільно з Міністерством освіти СРСР розробили у 1971 р. 

приблизний навчальний план і програму курсу «Основи екскурсознавства» для 

факультетів громадських професій педінститутів. 

Основою для відкриття курсів з підготовки екскурсоводів при бюро подорожей 

та екскурсій стала постанова Секретаріату ВЦРПС від 26 квітня 1976р. „Про курси 

перепідготовки і підготовки екскурсоводів системи ЦРТЕ". Зростання кількості 

курсів, а їх у 1979 р. в системі профспілкового туризму України налічувалось 40, 



дало змогу збільшити чисельність працюючих екскурсоводів з 2815 у 1970 р. до 5 

тис. на початку 1980-х рр. 

З середини 1970-х рр. започатковуються елементи вищої туристичної освіти на 

базі географічних факультетів ряду університетів СРСР, у тому числі 

Сімферопольського і Київського, розпочато підготовку фахівців за спеціальністю 

„Краєзнавство, методика і організація туристично-екскурсійної справи". Щорічно з 

зазначених вищих навчальних закладів випускалося 30-40 спеціалістів. 

Так, у 1977 р. при географічному факультеті КДУ було відкрито спеціалізацію з 

підготовки фахівців галузі, почав викладатися спецкурс „Основи екскурсознавства". 

Чотири роки цей спецкурс викладала І. М. Чагайда. 

Зміст екскурсійної роботи, організаційні форми структури екскурсійних 

установ та посадові обов'язки основних категорій їхніх працівників визначили ряд 

документів, що були розроблені і затверджені ЦРТЕ у 1971 р. 

Це „Положення про екскурсійне бюро, бюро подорожей та екскурсій ради з 

туризму та екскурсіях", „Положення про екскурсовода туристично-екскурсійних 

установ", „Положення про методичну раду екскурсійного бюро, бюро подорожей та 

екскурсій системи ЦРТЕ", „Про порядок тарифікації екскурсоводів системи ЦРТЕ", 

„Положення про організатора туристично-екскурсійних установ". 

Організаційні заходи, що проводилися в сфері екскурсійної діяльності, сприяли 

зростанню обсягів екскурсійного обслуговування. 

Якщо у 1970 р. на екскурсіях в Україні побували 6,2 млн. екскурсантів, то у 

1980 р. - 36,0 млн. екскурсантів, а у 1985 р. - 43,5 млн. екскурсантів. Зростає і 

кількість екскурсійних організацій з 44 у 1970 р. до 144 у 1985 р. 

Вимога постійного зростання планових показників екскурсійного 

обслуговування часто відволікала від копіткої методичної роботи, що була 

спрямована на забезпечення якості екскурсійних послуг, удосконалення професійної 

майстерності екскурсоводів тощо. 

До того ж як і будь-яка інша сфера гуманітарної діяльності тих часів 

екскурсійна справа зазнавала значних ідеологічних утисків і це, безперечно, 

позначалося на змісті роботи екскурсійних організацій, зокрема екскурсоводів, 

методистів, організаторів екскурсій, а також і на змісті екскурсійних заходів. Кожна 

чергова кампанія в державі відбивалася і на тематиці екскурсій. У зв'язку з 

прийняттям, наприклад, нової Конституції СРСР і Української РСР туристично-

екскурсійні організації розробили екскурсії, присвячені цій події. Наприклад, 

„Конституція - основний закон нашого життя", „Конституція в дії" тощо. Набуває 

поширення і партійно-комсомольська тематика екскурсій: „Від з'їзду до з'їзду", 

„Плани партії - плани народу", „Героїчний шлях київського комсомолу", „Київ в 

роки розгорнутого будівництва комуністичного суспільства" тощо. Розроблялись 

спеціальні цикли екскурсій, розраховані на пропагандистів і слухачів систем 

партійної і комсомольської освіти, шкіл комуністичної праці, народних 

університетів тощо. Поширення набув досвід полтавчан в організації системних 



форм екскурсійного обслуговування в мережах партійної та економічної освіти. 

Активно проводилися екскурсії з воєнно-патріотичної тематики. Про захисників 

і визволителів Запоріжжя розповідалось в екскурсіях "Ніхто не забутий, ніщо не 

забуто", "Безумству хоробрих співаємо ми пісню". Це й екскурсії Краснолуцького 

бюро подорожей та екскурсій: "Красний Луч у роки Великої Вітчизняної війни", 

"Цих днів не змовкне слава", "На батьківщині підпільної комсомольської організації 

"Молода гвардія"; Рівненського бюро - "Людина з легенди", "Партизанськими 

стежками Рівненщини та Волині" тощо; Київського бюро - "Київ - місто-герой", 

"Героїчна оборона Києва у 1943 р." тощо. 

Цікавий досвід воєнно-патріотичного виховання на екскурсіях був накопичений 

у Севастопольському бюро подорожей та   екскурсій.   До   35-річчя   оборони   

Севастополя   у   Великій Вітчизняній війні були розроблені маршрути: „Тут курс на 

безсмертя тримав Севастополь", „Вогонь ведуть гвардійці 35-ї", „Безсмертна слава 

міст-героїв" (Севастополь, Новоросійськ). 

Ініціатором створення екскурсії «Вогонь ведуть гвардійці 35-ї» став директор 

Севастопольського бюро подорожей та екскурсій, колишній політрук 35-ї батареї, 

учасник оборони Севастополя, почесний громадянин міста Севастополь Арам 

Місакович Сунгур'ян. Саме за часів його директорства у 1970-х рр. воєнно-

патріотична тематика екскурсій набуває особливого розвитку. Досвід 

Севастопольського бюро щодо воєнно-патріотичного виховання на екскурсіях 

поширювався в екскурсійних колективах всього Радянського Союзу. За свою роботу 

в бюро Арам Місакович був нагороджений медаллю „За трудову відзнаку". 

Початок 1980-х рр. ознаменувався новим витком „холодної війни". З 

контрпропагандистською метою БММТ „Супутник" разом з секціями Радянського 

комітету захисту миру, відділеннями Українського товариства дружби і культурних 

зв'язків із зарубіжними країнами, обласними комітетами захисту миру та іншими 

організаціями активно залучав молодих зарубіжних туристів до „маршу миру 

радянської молоді". У відповідності з таким підходом переглядалися програми 

перебування іноземних туристів у СРСР, екскурсії по місту доповнювалися 

відвідуванням нових об'єктів, розроблялися методичні посібники, готувалися 

реферати з антивоєнної тематики. 

Так, у 1983 р. понад 600 юнаків та дівчат Одеської області стали учасниками 

тематичної екскурсії до Поясу Слави з відвідуванням Нерубайських катакомб. При 

відвідуванні музеїв практикувались зустрічі і бесіди туристів та екскурсантів з 

ветеранами війни, учасниками оборони та визволення Одеси. 

Продовжувала активно використовуватися історико-революційна тематика 

екскурсій. 

До 70-річчя Жовтневої революції створюються нові екскурсійні маршрути, такі 

як: „Повсталі за свободу", „Революції полум'яний флот", „Революція і любов", „Час, 

уперед!" (Севастопольське бюро подорожей та екскурсій). 

У другій половині 1970-х - на початку 1980-х рр. в екскурсійних організаціях 



України розроблялись екскурсії, Спрямовані   на   атеїстичне   виховання   

населення,   проводилися науково-практичні і методичні конференції з цієї 

тематики. Серед зазначених екскурсій були такі: „За ширмою святості", „Від релігії 

до атеїзму", „Релігія і сучасність", „Під склепіннями церков і куполів" тощо. Та з 

середини 1980-х рр. екскурсійні організації звернули увагу вже на історико-

релігієзнавчий аспект таких екскурсій. Створюються такі екскурсії уперше у Києві. 

Це екскурсії „Язик до Києва доводив", „Православ'я в Києві", „988 рік, легенди і 

реальність". У Луцьку створюється екскурсія „До витоків духовності" (Почаїв) 

тощо. Одними з перших, хто створював екскурсії історико-релігієзнавчої тематики 

були київські екскурсоводи А. Т. Халепо, А. О. Коваленко; луцькі екскурсоводи 

Наталія та Андрій Пашуки. 

Разом з вищезазначеними темами екскурсій створювались екскурсії 

архітектурної, історичної, літературної, мистецтвознавчої, природничої тематики. 

Цінний досвід щодо розробки та проведення літературних екскурсій по місту був 

накопичений в Одеському бюро подорожей та екскурсій, з яким знайомила колег 

унікальний і блискучий екскурсовод Т. Дунаєва, яка проводила моноекскурсійні 

спектаклі. 

Серед літературних та мистецтвознавчих тем можна згадати наступні: 

„Літературна Одеса", „Пушкін в Одесі", „Літературна Одеса 1920-х рр.", „Бунін в 

Одесі", „Літературна Полтава", „По гоголівських місцях", „У край зачарованої 

Десни", „На батьківщину А. Малишка", „Літературний Київ", „Київ в житті і 

творчості М. Булгакова", „О. Купрін і Київ", „Тарасовими шляхами", „М. Врубель в 

Києві", „До мозаїк М. Реріха на Київщині", „Літературне Прикарпаття", „На 

батьківщину Каменяра", „У край Лісової пісні". 

У той же час в екскурсіях на літературні, мистецтвознавчі теми замовчувалися 

окремі діячі національної культури, життя і творчість яких не імпонували існуючій 

владі. 

Велике місце займала й історична тематика екскурсій: „У глибину віків", 

„Дорогами наших пращурів", „Давній Острог", „В Олеський замок", „До Хотинської 

фортеці", „Свідки народної величі", „До Невицького замку", „По місцях походу 

князя Ігоря", „До скель Олекси Довбуша", „До Манявського скиту", „Шлях на 

Берестечко",    „По    визначних    місцях    Львівщини",    „З    історії опришківських 

та гайдамацьких повстань", „Стежками Холодного яру, «козацькими шляхами» 

тощо. 

В екскурсіях на історичні теми теж замовчувались окремі історичні особи, 

історичні події оцінювалися з позицій існуючого ладу, обходились національні 

проблеми. 

Окрему групу складали етнографічні екскурсії:  „Народне мистецтво і народна 

архітектура", „У гості до гуцулів", „До народних умільців" в Опішню, Решетилівку, 

Петриківку тощо.  

Виявляли інтерес екскурсійні організацій й до природничих екскурсій: „Увійди 



в природу другом", „По садах і парках міста", Каштани Києва", „У світі рослин", 

„Твої таємниці, природо", „У гості по  зеленого   друга",   „Зелене   вбрання   міста",   

„Лісова   казка", у Тростянецький дендропарк", „У край уманського дива", „Екологія 

і місто", „До неповторного Устимівського дендропарку" тощо. 

Велика увага приділялась розробці екскурсій для молоді. Теми екскурсій для 

молоді теж позначалися ідеологічним тиском. Включившись у Всесоюзний похід 

піонерів і школярів „Моя Батьківщина - СРСР", що проводився з 1972 р. до 1987 р., 

екскурсійні установи розробляли екскурсії по рідному краю: „Місто, в якому ти 

живеш", „По рідному краю", „По місцях революційної, бойової і трудової слави", 

„Дорогою батьків і дідів", „Подвиг піонерів і школярів у роки Великої Вітчизняної 

війни", „Дитинство, опалене війною", „Шляхом червоних слідопитів" тощо. 

Незважаючи на заідеологізованість, ці екскурсії все-таки розширювали світогляд 

молоді, виховували почуття любові до своєї вітчизни, шану до батьків і дідів, 

полеглих на фронтах війни. 

Значну увагу екскурсійні організації приділяли виробничим екскурсіям для 

учнів шкіл та профтехучилищ. Під час цих екскурсій учні відвідували музеї, де 

вивчали історію, традиції та трудові досягнення колективів, зустрічались з 

ветеранами праці тощо. Такі екскурсії виховували повагу до робітничої професії, 

допомагали обрати спеціальність. 

У 1973 р. в екскурсіях на промислові та сільськогосподарські підприємства 

взяли участь понад 1,5 млн. учнів шкіл та профтехучилищ. 

Отже, тематика пропонованих туристичних маршрутів та екскурсій була досить 

різноманітною, але вкрай заідеологізованою. «Вона спрямовувалась на те, щоб 

виховати... людей, позбавлених національних почуттів .... У темах про дружбу 

народів СРСР замовчувались факти насильницької депортації цілих народів, 

політика русифікації в національних республіках», діячі національної культури, 

історичні особи. Здебільшого висвітлювалася радянська історія і нехтувалася інша. 

У 1970-х рр. в республіці здійснювалась цілеспрямована робота зі створення 

циклів екскурсій для різних категорій населення: учнів шкіл (по класах); 

профтехучилищ, трудових колективів, працівників сільського господарства, 

слухачів системи партійно-комсомольської освіти тощо. До цих циклів включались 

екскурсії різного тематичного спрямування: історичні, історико-революційні, 

воєнно-патріотичні, літературні, природничі, виробничі. Організовували і 

проводили цю роботу бюро подорожей та екскурсій. 

З    метою    розширення    екскурсійного    обслуговування, покращення якості 

екскурсійної роботи УРРТЕ почала застосовувати системні форми, ідея і 

впровадження яких належить працівникам Республіканської ради Л.Г.Нечипорчуку 

та О. А. Костенко. 

Узагальнювався й досвід роботи бюро: це досвід дончан - з обслуговування 

трудових колективів, львів'ян - з екскурсійного обслуговування сільських 

працівників, миколаївців - з екскурсійного обслуговування школярів. 



Беручи участь в екскурсіях, учні за 10 років навчання в школі пізнавали 

повністю свій рідний край, своє місто. 

Так, у першому класі знайомство з містом починалось з екскурсії „Вулиця моєї 

школи", у другому класі учнів знайомили з районом міста, в якому вони живуть, у 

четвертому класі - з пам'ятниками і пам'ятними місцями революційної слави, у 

шостому класі вони брали участь в екскурсії «Миколаїв - місто корабелів», у 

десятому класі в екскурсії „Місто, спрямоване в майбутнє". Так учні йшли від однієї 

сходинки до іншої і в екскурсіях літературної природничої та виробничої тематики. 

Досвід миколаївців з комплексного екскурсійного обслуговування школярів був 

узагальнений УРРТЕ і поширенні серед екскурсійних організацій республіки. 

Самобутніми і неповторними осередками методичні майстерності,     творчого 

пошуку були методичні служби започатковані в системі профспілкового туризму. 

Це методичні відділи Одеського, Севастопольського, Феодосійського бюро 

подорожей та екскурсій. 

За визначенням спеціалістів, можна говорити про справжню школу методичної 

майстерності в Одеському бюро подорожей та екскурсій. Одеська методична школа 

- одна з перших, яка почала займатися розширенням екскурсійної тематики в різних 

напрямах знань. Це історія м. Одеси, видатні літературні імена, море, порт тощо. У 

1960-х рр. тут працювала Ганна Миколаївна Долженкова - досвідчений і визнаний 

фахівець екскурсійної справи не тільки в Україні, а в усьому Радянському Союзі. 

Завдяки їй, Івану Михайловичу Подпоріну, іншим працівникам одеська методична 

школа була широко відома в СРСР. 

Севастопольській методичній школі були притаманні творчі форми роботи. Це 

постійний творчий пошук у розширенні тематики екскурсій, постійна робота над 

удосконаленням методики розробки та проведення екскурсій, навчання і поширення 

досвіду кращих екскурсоводів. І цим школа має завдячувати досвідченому фахівцю 

Кірі Михайлівні Камінській, яка почала працювати у Севастопольському бюро ще у 

1960-х рр. спочатку екскурсоводом, завідуючою методичним відділом, потім 

директором бюро. Світлу пам'ять про цю людину зберігають і нині її колеги. Досвід 

екскурсійної роботи севастопольців неодноразово узагальнювався і поширювався в 

країні. На базі Севастопольського бюро постійно проводилися семінари 

екскурсоводів, стажування та інші навчальні заходи методистів. Тут проводилися 

методичні конференції ЦРТЕ та УРРТЕ. 

Методичний відділ Феодосійського бюро подорожей та екскурсій очолювала 

досвідчений фахівець В. О. Федотова. Феодосійська школа методичної майстерності 

виявляла значний інтерес до питань теорії екскурсійної справи. Одним з активних 

дослідників   цих   питань   був   екскурсовод   і   методист   бюро Феодосійським 

бюро активно шукались шляхи підвищення якості  екскурсійних   послуг.   З   метою   

удосконалення   методики показу екскурсійних об'єктів у 1970-х рр. було проведено 

першу науково-методичну   конференцію   на  тему:   «Екскурсійний   показ 

об’єктів». Поспіль було проведено такі конференції: „Принципи і засоби 



екскурсійної розповіді", „Ідейність і науковість екскурсії". 

Трирічна розробка   наукових   та   методичних   основ   екскурсій (екскурсійна 

підготовка, екскурсійна психологія, методика показу і розповіді) з урахуванням 

специфіки умов діяльності Феодосійського бюро завершилась проведенням ще двох 

науково-методичних конференцій на теми: «Психологічні основи екскурсії», 

«Логічні основи екскурсії». 

Досвід феодосійців щодо удосконалення методичної роботу в екскурсійному 

закладі вивчався в усіх екскурсійних колективам республіки. 

Методичні відділи організовували всю роботу зі створення нових екскурсійних 

маршрутів, удосконалення діючих, надавали необхідну допомогу екскурсоводам. 

У більшості бюро подорожей працювали методичні секції, що спеціалізувалися 

з різних галузей знань. Найбільше було краєзнавчих секцій. Станом на 1978 р. у 

республіці налічувалось понад 300 методичних секцій, що постійно тримали у полі 

зору формування екскурсійної тематики, підвищення її „ідейно-теоретичного" рівня 

і кваліфікації екскурсоводів, удосконалення їхньої професійної майстерності. До 

числа кращих відносилися методичні секції Сімферопольського, Севастопольського, 

Жданівського, Одеського, Мукачівського, Кременчуцького, Миколаївського бюро 

подорожей та екскурсій. Секції займалися дослідною і пошуковою роботою, плідно 

співпрацювали з товариствами „Знання", „Охорони пам'яток", іншими 

культосвітніми установами, у багатьох з них панували творчі методи роботи. У 

методичних секціях проводилося навчання екскурсоводів, здійснювалася їхня 

перепідготовка, читалися тематичні лекції, проводилися практичні заняття з 

методики, ділові ігри, навчальні екскурсії. Постійно узагальнювався досвід з 

методики розробки та проведення екскурсій. Регулярно узагальнювався і 

поширювався досвід роботи окремих секцій. Так, досвід роботи методичних секцій 

Севастопольського бюро подорожей було узагальнено Центральною радою з 

туризму та екскурсій. 

Узагальнювався і досвід роботи екскурсоводів. У 1989 р вперше на 

республіканському рівні був узагальнений досвід роботи екскурсовода Запорізького 

туристично-екскурсійного об'єднання „Турист" Олімпіади Іванівни Кіценко. Автор 

ряду екскурсій «Від Олександрівська   до   соціалістичного   Запоріжжя»,    

«Літературне Запоріжжя», «Ми будемо жити легендою молодою», „По острову 

Хортиці - заповіднику історії та природи", працювала екскурсоводом понад чверть 

віку. Їй притаманний був глибокий науковий підхід до вивчення матеріалу, творчий 

пошук шляхів і форм найбільш ефективного впливу на конкретні групи 

екскурсантів, постійне удосконалення екскурсійної методики. «Характерною рисою 

цього екскурсовода була оперативна реакція на будь-які зміни в суспільстві, 

відображення не тільки в змісті, але й у формі, своєрідності часу (...репортажно-

публіцистичне подання матеріалу, проблемний підхід, діалог з дослідженням 

тощо)». 

Екскурсійним відділом УРРТЕ також був підготовлений до узагальнення досвід 



роботи екскурсовода Київського міського ТЕВО „Київтурист" М. С. Левчука. 

Микола Стефанович - автор екскурсій „Українські пенати", „Палаци і парки 

Чернігівщини", „Старовинні садиби полтавські", виявляв значний інтерес до 

широкого кола питань історії української культури, літератури, мистецтва, 

етнографії. До своїх екскурсій М. С. Левчук включав матеріали з українознавства: 

історії українського козацтва, побуту українського села, історії мистецтва та 

колекціонування в Україні, пейзажного та кобзарського мистецтва, подавав цікаві 

історико-геологічні начерки тощо. Глибокий знавець, палкий і активний 

пропагандист культурної спадщини українського народу М. С. Левчук створив 

упродовж 1985-1988 рр. зазначені екскурсійні маршрути, що стали популярними 

серед киян. Вже у 1988 р. було проведено понад 150 екскурсій за цими темами, на 

них побували 4,5 тис. киян. 

Українська республіканська та обласна рада з туризму та екскурсій спільно з 

обкомами профспілки працівників культури проводили методичні, науково-

практичні конференції з питань екскурсійно-методичної роботи, конкурси на кращу 

екскурсію тощо. 

Основною фігурою в екскурсійній справі завжди був екскурсовод. 

Справжніми майстрами екскурсійної справи, талановитими і творчими 

особистостями були київські екскурсоводи: Олександр Сергійович Єршов, Анатолій 

Трохимович Халепо, Микола Стефанович Левчук, Світлана Павлівна Денисова, 

Ізабелла Семенівна Шендерова, Тетяна Абрамівна Рогозовська, Віктор 

Геннадійович Кіркевич та багато інших. 

А про екскурсовода з Нової Каховки Анатолія Авеніровича Яковлєва 

кореспондент однієї з центральних газет колишнього Союзу  писав: «...   Я  знаю  

людей,   які  створили   роман,   пісню, мистецький твір, оригінальну конструкції 

машини. Тепер я знаю і людину, яка створила екскурсію». 

Станом на 1978 р. в республіці працювало понад 5 тис. екскурсоводів, з них 

практично 1000 осіб - постійно працюючих, 70% мали вищу або незакінчену вищу 

освіту. 

У регіонах України працювали досвідчені фахівці екскурсійної справи: О. І. 

Кіценко (Запоріжжя), М. П. Грейда (Івано-Франківськ), А. І. Шевченко (Тернопіль), 

І. П. Карташевська (Сімферополь), Н. Ю. Пашук (Луцьк), В. О. Грибов (Ужгород), 

Ю. Ф. Мельников, К. М. Камінська (Севастополь), В. О. Федотова (Феодосія), О. Д. 

Лепеха (Львів), Є. О. Дранникова, Л. С. Слободян (Одеса), Т. М. Романюк (Рівне), А. 

В. Дужко (Черкаси), Л. М. Воїнов (Мукачеве), Т. М. Голуб (Чернігів), С. О. Мова 

(Краснодон) та ін. 

У 1980-х рр. у системі профспілкового туризму зростають вимоги до 

спеціалістів екскурсійної справи. Приділяється увага соціально-психологічним і 

педагогічним аспектам роботи екскурсовода. У 1982 р. засновується Український 

філіал московського Інституту підвищення кваліфікації працівників туристично-

екскурсійних організацій. У 1983 р. в Українському філіалі був створений 



факультет, який займався підвищенням кваліфікації екскурсоводів, а також 

підготовкою кадрів екскурсоводів. 

На початку 1980-х рр. в республіці проводили навчання 53 постійно діючих 

курсів. У 1985-1986 рр. на курсах пройшли підготовку 1613 екскурсоводів, 

підвищили свою кваліфікацію 1179 екскурсоводів. 

Робота екскурсоводів системи УРРТЕ була гідно відзначена країною. 14 

екскурсоводів були нагороджені орденами і медалями. Одними з перших 

екскурсоводів, хто отримав високу нагороду - орден „Знак пошани", були київський 

екскурсовод А. Т. Халепо та полтавський екскурсовод Л.П. Олексієнко. 

Робота багатьох екскурсоводів була відзначена грамотами Укрпрофради, 

Центральної та Української ради з туризму та екскурсій. 

Розуміючи   значення   екскурсійної   справи,   підтримку   і допомогу  цій  

справі  надавали  директори  бюро  подорожей  та екскурсій:   О.   І.   Гриппа   

(Ялта),   Я.   М.   Кшишневська   (Вінниця), О.Ф. Мамаєв (Одеса), П. М. Рибалко 

(Мукачеве), В. Л. Вайсерман (Рахів), П. П. Кармазин   (Дніпропетровськ),   Т.    В.    

Юрченко (Дніпродзержинськ),   Г.   Й.   Цегельник  (Хмельник),   Д.   Д.   Ханко 

(Донецьк),    Т. С. Носач (Красноармійськ), Л. П. Сенкевич (Кіровоград). 

Розвитку екскурсійної справи в регіонах сприяли також керівники облрад з 

туризму та екскурсій: В. М. Щербань (Донецьк), З Л. Ясногородський (Житомир), 

М. І. Гафіяк (Ужгород), Д.Ф. Шалалієв, О.М. Кононенко (Запоріжжя), Р.П. Красій 

(Івано-Франківськ), В.С. Ригіна, В.М. Здирко (Сімферополь), Я. В. Коваль (Львів), 

О. П. Шепітько, А. А. Чернов (Полтава), М. О. Березовчук (Київ), Л. В. Василюка 

(Київська область). 

Питанням організації екскурсійного обслуговування вітчизняних і іноземних 

туристів, удосконалення методичної майстерності гідів-перекладачів приділялась 

увага в "Інтуристі" і БММТ "Супутник". З ініціативи "Супутника" серед гідів-

перекладачів проводилися конкурси на кращу екскурсію "Моє місто", "Кращий гід-

перекладач". 

У 1981 р. в цьому вже традиційному конкурсі „Кращий гід-перекладач" брали 

участь понад 350 гідів-перекладачів. 

Безумовно такі заходи, як конференції, конкурси тощо проводилися під егідою 

пропаганди в екскурсіях радянського патріотизму, пролетарського 

інтернаціоналізму у світлі рішень партійних з'їздів, постанов тощо. Але в плані 

удосконалення методичної майстерності екскурсоводів, гідів-перекладачів мали 

сенс. 

Підвищенню ефективності роботи гідів-перекладачів сприяли клуби 

позаштатних гідів-перекладачів. Досвід роботи таких клубів був накопичений 

БММТ „Супутник" Львівського ОК ЛКСМУ. Структурними підрозділами клубу 

булл інформаційно-пропагандистський, організаційний, методичний та 

інтернаціональної роботи. Клуб був одним з організаторів вечорів зустрічей з 

групами гідів-перекладачів фірм-партнерів з соціалістичних країн, займався 



підготовкою й написанням Рефератів з проблемних питань країн, з питань 

міжнародного положення, внутрішньо-зовнішньої політики радянської держави. 

Однією з форм роботи з гідами-перекладачами було проведення семінарів. Так, 

упродовж 1977 р. відбулися спеціалізовані семінари гідів-перекладачів угорської 

мови у м. Ужгороді, романських мов у м. Києві, чеської мови у м. Львові, південних 

маршрутів у м. Одесі. 

У системі „Інтурист" у Києві, Одесі, Ялті проводилися кущові семінари для 

гідів-перекладачів. Так, планом триденного кущового семінару-наради гідів-

перекладачів у Львові в березні 1973 р. передбачалися питання суто ідеологічного 

спрямування. 

Окрім питань особливостей роботи з групами туристів українського 

походження з США, Канади, Франції у Львові, це й узагальнення досвіду роботи з 

групами соціалістичних країн з пропаганди ідей пролетарського інтернаціоналізму 

та дружби народів, завдання гідів-перекладачів по припиненню намагань поширити 

буржуазну ідеологію через канали інтуризму. 

Водночас проводилися заходи, спрямовані й на підвищення професійної 

майстерності гідів-перекладачів, проводився обмін досвідом роботи. 

Серед форм роботи з гідами-перекладачами, контролю за якістю проведення 

екскурсій окрім прослуховування на маршруті була й підготовка гідами рефератів і 

заслуховування цих рефератів на заняттях. Цей вид методичного завдання грав 

важливу роль в поглибленні змісту екскурсій, давав можливість з позицій новітніх 

досягнень науки розглядати ту чи іншу подію, явище, про що йде мова в екскурсіях, 

дорожніх екскурсійних інформаціях. 

Приділялась належна увага і питанням навчання гідів-перекладачів. 

Урізноманітнення форм і методів навчання також сприяло професійній підготовці 

цієї категорії екскурсійних кадрів. 

Щотижня проводилися заняття з гідами-перекладачами по планах мовних груп 

та особистих планах з вивчення мови країн, удосконалення основної та вивчення 

другої і третьої іноземної мови. З цією метою у мовних групах проводилися навіть 

політінформації іноземними мовами, велося складання термінологічних словників, 

довідників тощо. Практикували у мовних групах проведення оглядів газет 

„Юманіте", „Морнінг Стар", „Уоркер",   часописів:   „За   рубежем",   „Нью-Таймс",   

„Міжнародний огляд". 

Важливе місце займала підготовка та підвищення кваліфікації   гідів-

перекладачів.   Навчальний   процес   підготовки включав   прослуховування   лекцій   

з   різних   питань,   семінарські заняття, у тому числі у мережі   партійно-політичної 

освіти, складання рефератів з окремих питань економіки та   політичного життя 

народів СРСР, УРСР або країн мови. 

Для читання лекцій запрошувались кваліфіковані лектори товариства „Знання", 

Вищої партшколи, університетів тощо.  

Проводилась і спецпідготовка гідів-перекладачів відповідних мовних груп. Так, 



у 1971 р. київські гіди-перекладачі підготували спеціальні реферати-розробки по 

містах, з якими Київ підтримував дружні зв'язки: Кракову, Братиславі, Лейпцигу. Ці 

реферати зачитувались та обговорювались на заняттях гідів-перекладачів у мовних 

групах. У цих групах велась підбірка матеріалів по містах-побратимах, що 

друкувались у радянській пресі, рекламний матеріал тощо. Все це 

використовувалось для підготовки гідів-перекладачів до роботи з туристами, які 

прибували з міст та областей-побратимів. 

Активно співпрацювали відділення та агентства „Інтурист" з Українським 

товариством дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами і його 

відділеннями по прийому та обслуговуванню інтуристів на теренах УРСР. У 1970 р. 

цей досвід був узагальнений. 

Добре зарекомендувала себе і співпраця Київського інтурбюро системи 

профспілкового туризму та Київського відділення ВАТ „Інтурист" у навчанні гідів-

перекладачів. 

Для підготовки гідів-перекладачів використовувались курси при відділеннях 

„Інтурист". Гіди-перекладачі республіки навчались також на вищих курсах 

Головного Управління „Інтурист" у Москві. 

Станом на 1980 р. в республіці налічувалось 625 гідів-перекладачів. 55,5% гідів-

перекладачів володіли двома і більше мовами. 80,2% працювали в системі 

„Інтурист" більше двох років. 

Цікавою ініціативою було створення у 1981 р. в Ялті для молодих гідів-

перекладачів школи екскурсійної майстерності. Викладачами там були працівники 

Ялтинського відділення, актив відділу гідів-перекладачів, мовних груп, методисти. 

Підготовка гідів-перекладачів системи БММТ „Супутник" здійснювалась у 

зональних комсомольських школах, на спеціальних курсах, на яких навчалась 

молодь «з-поміж ідейно зрілих і перевірених у практичних справах   

комсомольських активістів вищих навчальних закладів, промислових підприємств, 

установ за рекомендацією партійних і комсомольських організацій". 

Позитивно зарекомендували себе організовані БММТ Київського обкому 

комсомолу платні дворічні курси по вивченню чеської та сербо-хорватської мов. 

Такі курси, вперше організовані в системі БММТ „Супутник" у 1973 р., практично 

ліквідували нестачу кадрів гідів-перекладачів з чеською та сербо-хорватською 

мовами. 

У школах гідів-перекладачів проходили підготовку гіди-перекладачі 

Львівського, Одеського, Закарпатського обкомів, Київського міськкому ЛКСМУ. У 

1977 р. підготовлено було 560 осіб. Поспіль щорічно навчалося близько 600 осіб. 

У 1976 р. було прийнято постанову Секретаріата ЦК ЛКСМУ спільно з 

колегіями Мінвузу УРСР, президією правління товариства „Знання", якою було 

вирішено питання про направлення студентів ВНЗ на виробничу практику в БММТ 

„Супутник", комітетів комсомолу, дозволена дострокова здача іспитів студентами, 

які виїжджали на маршрути з групами інтуристів. Робота гідом-перекладачем в 



БММТ „Супутник" вважалась відповідальним комсомольським дорученням. 

Особлива увага при підготовці гідів-перекладачів приділялась розвитку навичок 

ведення бесід, диспутів з інтуристами, „вмінню давати відсіч ворожим 

висловленням, правильно відповідати на складні провокаційні питання". 

До роботи з групами інтуристів залучались і студенти мовних вузів з 

обов'язковою професійною, екскурсійною і ораторською підготовкою в школі гідів-

перекладачів. 

Школи гідів-перекладачів працювали в Києві, Одесі, Ужгороді, Львові. 

Окрім занять у школі гідів-перекладачів традиційною стала десятиденна 

перепідготовка гідів-перекладачів БММТ „Супутник" Київського МК ЛКСМУ в 

міському об'єднанні Держкомінтуриста. 

У 1980-х рр. посилюється виховна робота з гідами-перекладачами. Згідно з 

постановою Бюро ЦК ЛКСМУ № Б-65/ II від 8 вересня 1986 р. в Закарпатському, 

Львівському, Одеському Чернівецькому обкомах, Київському міськкомі ЛКСМУ 

штатні гіди-викладачі були введені в номенклатуру секретаріату комітетів 

комсомолу і пройшли атестацію. 

У 1960-80-х рр. був сформований потужній кадровий корпус справжніх 

фахівців своєї справи: Л. Семенова, Т. Сокол, Т. Метленко, Н. Антонова, Ж. 

Колодійчук, І. Богданова, Л. Мамуня, Є Проценко, В. Задорожний та багато інших. 

Професійно підготовлені ще за радянських часів кадри і нині успішно 

працюють у багатьох турфірмах України. 

Отже, у 1970-80-х рр. зростають обсяги екскурсійного обслуговування, 

розширюється мережа екскурсійних установ, створюються нові екскурсійні 

маршрути, розробляються основні питання теорії і методики екскурсійної справи, 

механізми ефективного впливу на свідомість екскурсантів тощо. Тому цей етап 

увійшов в історію як час розквіту екскурсійної справи. 

Разом з тим зазначений період, який в історії характеризується як період 

тоталітаризму, мав негативні наслідки для всієї гуманітарної сфери, в тому числі й 

екскурсійної справи. Це насамперед позначилося на тематиці екскурсій, особливо 

громадсько-політичному напрямі, де історія дорадянського періоду викладалася в 

мінімальних розмірах, а історії компартії і комсомолу відводилося найбільше уваги. 

Ідеологічна обробка населення в країні, у тому числі і завдяки таким 

екскурсіям, досягла апогею. 

Та, незважаючи на негативні моменти, безперечно, позитивні здобутки в 

екскурсійній справі 1970-80-х рр., що стосуються питань теорії, методики 

створення, проведення та удосконалення екскурсії, мають бути досліджені і вивчені 

з метою використання нині всього того цінного, що було набуто за тих часів. 

Таким чином, за роки радянської влади екскурсійна справа, яка розглядалася як 

один з механізмів ідеологічного впливу на населення, досягла досить високого 

рівня. Це виявилося у постійному зростанні чисельності екскурсантів, значному 

розширенні екскурсійного руху, урізноманітненні видів і форм екскурсійного 



обслуговування різних верств населення, коли екскурсійні установи доходили 

практично до кожної людини. Була створена розгалужена мережа екскурсійних 

організацій, Розроблялися екскурсійні маршрути різного тематичного напряму. 

Незважаючи на те, що тематика екскурсій, в основному, була досить заангажована, 

спрямована на висвітлення, насамперед, Радянського періоду, діяльності компартії 

тощо, у ці роки спостерігаються значні досягнення в розробці теорії і методики 

екскурсійної справи, видавалася спеціальна методична література з питань 

екскурсійної діяльності. 

У нових умовах незалежності України позитивні здобуту екскурсійної справи, 

зокрема, методики створення та проведену екскурсій, організаційні форми 

екскурсійної діяльності, роботу екскурсовода над удосконаленням професійної 

майстерності тощо заслуговують на те, щоби бути використані. 

Восьмий етап (1987-1990-і рр.). Цей період визначається як перехідний. 

Екскурсійні установи переходять на самофінансування та госпрозрахунок. У нових 

умовах господарювання визначаються нові тенденції в організаторській, 

економічній роботі. Вишукуються резерви екскурсійного обслуговування, 

застосовуються традиційні та впроваджуються нові форми обслуговування. 

Починається скорочення екскурсійних кадрів, згортання роботи екскурсійно-

методичних служб. 

1987 р. виявився особливо складним, переламним для екскурсійних служб. 

Деякі не дуже далекоглядні керівники бюро подорожей та екскурсій почали вважати 

екскурсійну справу дуже клопітною, що не дає великих прибутків, а тому усунулись 

від неї. Екскурсійна ж діяльність була на той час однією з найрентабельніших видів 

послуг і складала 20,6%, тоді як транспортні подорожі - 11,9%. Почалося 

скорочення штатних методистів, які відповідали за методичну роботу, 

екскурсоводів, організаторів екскурсій. Для цього періоду характерне було 

поєднання двох професій в одну - екскурсовода і керівника тургруп, що нанесло 

великої шкоди екскурсійній справі. 

Більшість екскурсійних організацій почали переорієнтовуватись на якісне 

змінення змісту екскурсійно-фінансового плану, вишукування резервів по наданню 

додаткових послуг населенню. 

При організації масового екскурсійного обслуговування у дні галузевих свят, 

вихідних днів, в екскурсійні дні сімейного відпочинку передбачались святкові обіди 

у ресторанах. Збільшувалось проведення   вечірніх  екскурсій   з   відвідуванням   

кафе,   диско- і відеотек. Алуштинське бюро, наприклад, у позаміську природничу 

екскурсію включало вартість ліцензії на ловлю риби. 

Київське бюро подорожей та екскурсій під час виробничої екскурсії до 

Київського будинку моделей передбачало театралізовану виставу демонстрації мод, 

реалізацію журналу «Краса і мода», в екскурсії „Київ театральний" та „Київ 

ліричний" - відвідування республіканського Будинку органної музики. У Луцьку 

передбачались екскурсії з відвідуванням дегустаційного залу „Дари волинського 



лісу", у Львові - „Кава по-львівському" тощо. 

Економічно вигідним стало й проведення масового екскурсійного 

обслуговування. Так, Сумське бюро широко використовувало таку форму роботи з 

сільським населенням вже багато років. Програмою екскурсійних днів 

передбачались екскурсії, відвідування театру, харчування, інші заходи. 

Вивчивши досвід роботи екскурсійних організацій на місцях, екскурсійний 

відділ УРРТЕ скеровував роботу облрад з туризму на вишукування   резервів   та   

форм   екскурсійного   обслуговування місцевого населення.  

Це: 

 екскурсійне обслуговування різних категорій населення у періоди   підготовки  

та   святкування  знаменних  та ювілейних подій, професійних свят;  

 проведення екскурсій для робітників та службовців, які проживають у 

гуртожитках; 

 спільно з військкоматами та комітетами ДТСААФ організація екскурсій для 

допризовної молоді;  

 з метою організації відпочинку практикування проведення тематичних 

екскурсій у вечірній час з відвідуванням безалкогольних кафе, ресторанів, 

дискотек; вечірніх теплохідних екскурсій-прогулянок з дискотекою; 

 організація індивідуального і сімейного екскурсійного обслуговування на 

легковому автотранспорті („Рафіках"); 

 проведення екскурсій для учасників конференцій, семінарів, нарад; 

 проведення екскурсійних заходів з харчуванням для місцевих жителів у 

вихідні і святкові дні;  

 екскурсійне   обслуговування   за   місцем   проживання через  ЖЕКи;   

 дітей  та   підлітків, відпочиваючих в піонерських таборах; 

 проведення   додаткових   екскурсій    за    готівку   для відпочиваючих на 

власних та орендованих базах; 

 реалізація екскурсійних   квитків на окремі екскурсії та цикли за готівку     для 

місцевого населення відпочиваючих в оздоровницях.  

Для сільського населення: 

 організація екскурсій по пам'ятних місцях області; 

 екскурсії  по  обміну досвідом  у  колгоспи,   радгоспи, агропромислові 

комплекси; 

 організація екскурсійних поїздок в облцентри; 

 екскурсійні поїздки з метою відвідування видовищних заходів. 

У роки роботи в умовах переходу на госпрозрахунок та самофінансування 

(1987-1989) екскурсійні організації республіки почали впроваджувати нові форми 

роботи. 

Так, Севастопольським бюро з урахуванням нових умов господарювання і з 

метою розширення екскурсійних послуг до програми обслуговування 

севастопольців були включені позаміська екскурсія „Якщо хочеш бути здоровим", 



тематична екскурсія по Сімферополю, обід, відвідування цирку або футболу. 

Екскурсійний відділ бюро розробив програму екскурсійного вихідного дня для 

батьків з дітьми, включив до неї пішохідні екскурсії та обід в одному з ресторанів 

міста. За домовленістю з капітанами теплоходів „Киргизстан", „Таджикистан", „Л. 

Собінов", що здійснювали круїзні рейси по Чорному морю, у період відстою суден у 

севастопольському порту проводилися для місцевого населення екскурсії по 

теплоходу, двогодинні морські прогулянки. Впровадження нових форм 

обслуговування підвищило прибутки бюро. 

Упродовж багатьох років бюро тісно співпрацювало з морпортом і 

зарекомендувало себе як обов'язковий партнер, який щорічно розширює географію 

екскурсійних маршрутів. За пропозицією бюро був відтворений новий катерний 

маршрут у селища Пісчане та Миколаївку, що дало можливість вивозити 

відпочиваючих у піонерських таборах, будинках відпочинку, пансіонатах на 

екскурсії до Севастополя. 

Для цієї групи була розроблена спеціальна морська екскурсія „Вздовж 

південно-західного узбережжя Криму". 

Оперативно відгукнулись працівники бюро на запиті мешканців міста і 

розробили екскурсії: „Знайти себе", „Мистецтв" бути здоровим", „Революція і 

любов", „Ритми моря". 

З відкриттям нового екскурсійного об'єкта в Севастополі - дельфінарію  була  

розроблена  морська та  автобусна  екскурсія «Людина і море». 

За пропозицією екскурсійного відділу, з метою розширення послуг для 

екскурсантів-індивідуалів, бюро уклало угоду на оренду легкових машин з 

кооперативом „Таксі". Були розроблені спеціальні екскурсії „До вершин Ай-Петрі", 

"Сонячний берег Криму". 

Дніпродзержинське бюро подорожей та екскурсій, перше в спубліці бюро, що 

перейшло на повний госпрозрахунок та самофінансування, використовувало в своїй 

роботі різні форми екскурсійного обслуговування населення: .це огляди-конкурси на 

кращу постановку туристично-екскурсійної роботи серед навчальних закладів міста 

та трьох закріплених сільгоспрайонів, комплексне екскурсійне обслуговування всіх 

шкіл міста. Крім того, бюро пропонувало школярам абонементи, що включали 

цикли екскурсій: для учнів 2-3 класів з природничої тематики „У світ чудового", 4-7 

класів з воєнно-історичної „Цих днів не змовкне слава", 8-10 класів з історико-

революційної „Із іскри - полум'я". Розроблена і впроваджувалась нова програма 

„Шкільну реформу -в життя", що передбачала участь кожного школяра в 2-3 

екскурсіях. 

Враховуючи значний інтерес киян до історичних подій і пам'яток Київщини і 

прилеглих областей, „Київтуристом" були підготовлені позаміські екскурсії: 

„Козацькими шляхами", „Українські пенати", на яких у 1988 р. побували 14 тис. 

киян. У 1989 р. були розроблені нові екскурсії: „У те найкраще село" (Моринці -

Кирилівка), „Старовинні садиби полтавські". 



У нових умовах господарювання намітились нові тенденції в організаторській, 

економічній роботі. Так, з метою організації культурно-пізнавального відпочинку на 

екскурсіях „Театральний Київ", „Спортивний Київ" та ін. „Київтурист" уклав 

договори на виділення квитків за безрозрахунковим рахунком з дирекцією 

Центральних театральних кас, Управлінням спортивних споруд тощо. 

„Київтурист" організував екскурсійні дні відпочинку, до програми яких 

включав тематичні екскурсії, обід та вечерю в Ресторанах „Турист", „Дружба". У 

ряді позаміських екскурсій надавалось харчування в кафе з національною кухнею. 

Апробовані   та    користувались   популярністю   у   молоді теплохідні    

екскурсії    по    Дніпру    з    дискотекою,    для    чого використовувались судна Р-

301, 302, а також швидкісні „Метеор", Восход". Це також сприяло підвищенню 

екскурсійних прибутків. 

З метою раціонального використання автотранспорту та завантаження 

екскурсоводів у міжсезоння розроблялись у 1988 р. тематичні програми 

екскурсійних тижнів, місячники для школярів Кожна з цих послуг збільшувала 

обсяг послуг в середньому на 3-6 тис. крб. 

У ТЕВО „Одесатурист" дістали розвиток екскурсії, що відображали зміни в 

економічному та суспільному житті країни „Порт Південний - порт XXI ст." 

(Одеське бюро подорожей та екскурсій), „Хліб - це життя" (т/г Дунай"), „У центр 

гагаузьким поселень" (т/г „Русь"). 

З метою розширення охоплення різних категорій населення і туристів 

розроблялись нові екскурсії для груп комплексного екскурсійного обслуговування - 

„Море кличе", для школярів - „До міста корабелів Миколаєва", „Нас водила 

молодість"; місцевого населення - „Історія культури та релігії в храмах і 

пам'ятниках", „Ми бажаємо щастя Вам" (Одеське бюро подорожей та екскурсій). 

В Одесі, Білгороді-Дністровському, Ізмаїлі впроваджувались у практику роботи 

нові форми проведення масових екскурсійних заходів: дні відпочинку для 

мешканців міст і сільських працівників (екскурсії, харчування, відвідування 

видовищних заходів, відеотек), „Ваш святковий вечір" у дні професійних свят. 

З метою активізації роботи організаторів, економічного стимулювання їхньої 

роботи по організації тематичних екскурсій у 1989 р. був проведений конкурс. 

Вирішувались питання матеріального стимулювання методистів, екскурсоводів. 

На початку 1990-х рр. в країні намітилася гостра економічна криза. Добре 

налагоджена екскурсійна система зазнала руйнації. Спостерігався значний спад 

попиту на екскурсійні послуги. Відсутність структур і важелів державного 

регулювання екскурсійною діяльністю, економічні труднощі негативно впливали на 

екскурсійну справу в країні. Втрачена була і політична мета екскурсійної роботи. 

Екскурсійні кадри методистів, екскурсоводів, гідів-перекладачів, організаторів 

екскурсій залишилися сам на сам з проблемами. Відсутність роботи, 

незатребуваність сприяли відтоку професійних кадрів до інших сфер діяльності. 

Дехто пішов працювати в новостворені турфірми, інші мали лише випадкові 



заробітки. „Гра без правил" виплеснула  на екскурсійне поле і випадкових людей. До 

честі професіоналів, загартованих старою радянською школою, вони намагалися не 

втрачати форми..." 

З 1648 екскурсоводів у 1987 р. станом на 1991 р. в Україні працювали 1053 

екскурсовода. Скорочення кількості екскурсійних кадрів продовжувалось й у 

наступні роки. Екскурсійна справа переживала „велику руїну". 

У цих умовах професійні кадри, що пішли в новостворені фірми, намагалися 

налагодити роботу по екскурсійному вслуговуванню насамперед школярів. Вони й 

стали основним контингентом екскурсій. Екскурсійна справа починає будуватися на 

інших засадах. Змінюється й тематика екскурсій. Відбувається повний відхід від 

історико-революційної, ленінської, партійно-комсомольської, атеїстичної тематики 

до історико-краєзнавчої, релігієзнавчої; в останній намітились такі напрями, як 

світська та богословська, значно скорочується й попит на воєнно-патріотичну 

тематику. 

З'являються екскурсії про маловідомі або невідомі сторінки вітчизняної історії, 

такі як „Репресована Полтава" (Полтавське бюро подорожей та екскурсій), 

„Шляхами багатостраждальної Галичини" („Червона калина" - Тернопіль), „Дем'янів 

лаз", „Місцями сталінських репресій" („Матеп-1" - Івано-Франківськ), „Невідомі та 

маловідомі літературні імена", (Київське бюро подорожей та екскурсій), 

„Австрійський Львів" („Міст-тур" - Львів), „Львів польського періоду" („Пілігрим" - 

Львів). 

Інтерес викликають етнографічні екскурсії „Єврейські адреси Києва" („Кліо"), 

„Внесок німців у розвиток Львова" („Грин-тур"), „Вірмени у Львові" („Грин-тур"), 

„Єврейський квартал" („Всесвіт"), „Національні громади Львова" („Центр Європи"). 

Літературна, архітектурна, мистецтвознавча і природнича тематика             

використовується  туристично-екскурсійними організаціями, турфірмами, 

приватними туристичними підприємствами. 

Так, туристичне бюро „Краєвид" (м. Київ) мало в своєму арсеналі 20 міських та 

позаміських тем. Серед них - „Знай і люби своє місто", „Літературний Київ", „Мости 

Києва", „Ніхто не забутий" тощо. Бюро надавало уваги благодійній діяльності. У 

1993 р. стало спонсором дитячої радіогри „Вояж", що проводилося передачею 

українського радіо „Школяда". Переможці гри одержали від фірми цінні подарунки, 

а також безкоштовно побували на екскурсіях. Всього у 1993 р. на екскурсійних 

маршрутах бюро побували 28500 екскурсантів. 

ТОВ     „Тріон"     (м.     Запоріжжя)     з     досвідченими і кваліфікованими    

екскурсоводами    був    розроблений    комплекс заходів     щодо     екскурсійного     

обслуговування шкільної та студентської молоді. Приватне підприємство „Байда" 

(м. Запоріжжя) організувало екскурсії у дні професійних свят. 

Проводило екскурсійну роботу й приватне підприємство „Перлина Карпат" (м. 

Яремча), в структурі якого залишався працювати екскурсійний відділ. 

Власний екскурсійний маршрут по місцях міграції німців у 1840-1870-х рр. в 



Україні мало ТОВ „Турсервіс" (м. Київ). 

Екскурсійні маршрути були розроблені ТОВ „Шафран" (м. Тернопіль), ТОВ 

„Турсервіс" (м. Суми), „Вега-тур" (м. Ізмаїл), малим колективним підприємством 

„Екскурсія" (м. Мукачеве) та іншими організаціями. 

У створених на базі колишніх структур „Інтуриста" Генеральних агентствах з 

туризму в областях продовжувала здійснюватися екскурсійна діяльність. 

Так, Генеральним агентством з туризму в Одеській області проводилися 

екскурсії за темами: „Храми Одеси", „Літературна Одеса", „Одеса з моря", „До 

Ізмаїлу", „До Шабо" з дегустацією вин. У 1994 р. на цих маршрутах побували 30000 

екскурсантів. 

Генеральним агентством з туризму в Закарпатській області організовувались 

екскурсії за темами: „Мале кільце по Закарпаттю", „Курорти Закарпаття", „Замки 

Закарпаття", прогулянки гелікоптером над Закарпаттям з пікніком у горах. 

В обласних структурах ЗАТ „Укрпрофтура" також продовжувала здійснюватися 

екскурсійна робота. 

Серед екскурсійних маршрутів „Харківтуриста": „По місцях походу князя 

Ігоря", „А. Бекетов у Харкові", „На батьківщину Щепкіна", „Земля у нас єдина". 

Користувалися попитом екскурсійні маршрути АТ „Рівнетурист": „Шлях на 

Берестечко", „Свідки народної величі" відвідуванням Корецького монастиря, 

«Пересопницьке Євангеліє», «Давнє-Дубно» тощо. 

Досвідчені професіональні кадри екскурсоводів працювали в фірмах – «Офіт» 

(м. Львів) „Вега-тур" (м. Ізмаїл), „Експерт-центр" (м.Київ),     «Елегія», „Алівія" (м. 

Одеса) тощо. 

Професійні кадри гідів-перекладачів працювали в ТОВ Червона рута" (м. Київ), 

туристичній агенції „Всесвіт трепел (м. Київ) АТ „Укрінтур" (м. Київ), 

„Київінтуртрансервіс", Львівському регіональному підприємстві „Галінтур", 

„Буковинаінтур" (м. Чернівці), ТОВ „Ліберті Інтернешнл" (м. Дніпропетровськ) 

ТОВ ворожбіт" (м. Маріуполь) та ін. 

Інтерес до екскурсійної справи виявив створений у 1992 р. Державний комітет 

України з туризму. 

Враховуючи, що екскурсії та подорожі рідним краєм сприяють вихованню у 

молоді почуття національної гордості за Україну, знайомлять їх з її природними 

багатствами та пам'ятками історії та культури Держкомтуризмом України спільно з 

Мінмолодьспортом і Міносвіти були розроблені і затверджені у 1994 р. „Заходи по 

розвитку дитячого та молодіжного туризму в Україні", „Методологічні засади 

комплексних програм екскурсійного обслуговування школярів", до складу яких 

були включені екскурсії краєзнавчої, історичної, природничої та інших тематик. 

У травні 1995 р. у Києві Держкомтуризмом була проведена науково-практична 

конференція на тему: „Туризм і екскурсії: їх роль та місце в культурному та 

соціально-економічному відродженні України в умовах ринкових перетворень", яка 

мала важливе значення для подальшого розвитку екскурсійної справи. На ній 



обговорювались питання стану та вдосконалення екскурсійної роботи. 

У прийнятому у вересні 1995 р. Законі України „Про туризм" подані окремі 

положення щодо екскурсійної термінології. У цьому ж році був прийнятий 

Міждержавний стандарт ДЕСТ 28682.2-95 „Туристсько-екскурсійне 

обслуговування", згідно з яким затверджена необхідна методична документація 

екскурсії, у 1997 р. введений в Україні.  

Важливе значення для екскурсійної справи мають й прийняті останнім часом 

Закон України „Про охорону культурної спадщини" (червень 2000 р.), Постанова 

Кабінету Міністрів України № 789 від 10 червня 2002 р. „Про затвердження 

програми розвитку краєзнавства на період до 2010 р.". Певні положення щодо 

екскурсійної діяльності містяться й у Державній програмі розвитку туризму на 2002-

2010 рр.". А прийнята у лютому 2002 р. постанова Державного департаменту 

туризму „Про концептуальні засади організації екскурсійної діяльності в Україні" 

передбачає відродження екскурсійної справи в Україні, введення чіткої системи 

підготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів та інші заходи. 

На жаль, відсутність нині координуючого центру екскурсійно-методичної 

роботи в державі не сприяє широкому та планомірному розгортанню цієї справи. 

Розвитку екскурсійної справи в Україні сприяють громадські екскурсійні 

організації. 

П'ять років діє в Україні Спілка екскурсоводів Полтавщини Всебічну підтримку 

їй надають АТ „Полтаватурист" в особі голови правління Олександра Павловича 

Шепітька та директора Полтавського бюро подорожей та екскурсій Анатолія 

Андрійовича Чернова. Спілка випускає свій інформаційний бюлетень. „Чумаки", в 

якому друкуються відомості про діяльність спілки, міститься цікава інформація про 

екскурсійні маршрути, окремі екскурсійні об'єкти тощо. Члени спілки беруть 

активну участь в усіх туристично-екскурсійних заходах не тільки в області, а в 

Україні, в тому числі й проведених екскурсійних конкурсах на кращу екскурсію, 

здобуваючи призові місця. Так, екскурсія по місту, підготовлена екскурсоводом Р. 

О. Волошиним у 2003 р., здобула почесне друге місце у Всеукраїнському конкурсі 

на кращу оглядову екскурсію по місту. 

Окрім Спілки екскурсоводів Полтавщини в Україні діють Ліга екскурсоводів 

Сумщини, Львівський центр екскурсоводів, Асоціація екскурсоводів Криму, Спілка 

екскурсоводів Черкащини тощо Створюється Ліга київських екскурсоводів, значну 

допомогу якій надає Інститут туризму ФПУ. 

Наприкінці 90-х рр. XX - на початку XXI ст. (сучасний етап) в Україні 

відбуваються певні зрушення і в сфері екскурсійної діяльності. Починає 

активізувати екскурсійну діяльність правонаступник УРРТЕ - ЗАТ „Укрпрофтур", 

створене у 1991 р. Це практично, єдина туристична структура, яка спромоглася 

певним чином зберегти деякі традиції екскурсійно-методичної школи і системі 

профспілкового туризму, в той час як Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (правонаступник РДЕТС), АТ „Супутник-Україна" 



(правонаступник БММТ „Супутник" ЦК ЛКСМУ) втратили свої пріоритети в цій 

справі. 

Виходячи із завдань, визначених правлінням, ЗАТ „Укрпрофтур" на початку 

2002 р., більшість обласних закритих акціонерних товариств, дочірніх підприємств 

та їх філій здійснили змістовні практичні кроки щодо відродження та активізації 

екскурсійно-методичної діяльності. 

За даними „Укрпрофтуру", у філіях ЗАТ „Донецьктурист", що займаються 

екскурсійною діяльністю, відтворено роботу методичних служб. Поновлено роботу 

обласних методичних рад при ОДП „Київоблтурист" та „Житомиртурист". За 

рекомендацією правління ЗАТ „Львівтурист" у штатний розклад екскурсійних філій 

введено посаду методиста. При Вінницькому обласному бюро подорожей та 

екскурсій створено методичну раду. За рішенням колегії Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації, на базі Івано-Франківського бюро подорожей та 

екскурсій створено екскурсійно-методичний центр. 

Урізноманітнюються організаційні засади підготовки та підвищення 

кваліфікації екскурсоводів. Платні курси підготовки екскурсоводів за програмами 

Інституту туризму ФПУ працюють у ЗАТ „Львівтурист", „Волиньтурист", 

„Полтаватурист", „Кіровоградтурист", „Харківтурист". 

Члени Ліги екскурсоводів Сумщини за допомогою ОДП „Сумитурист" 

вдосконалюють професійну майстерність на стаціонарних та виїзних заняттях із 

залученням працівників музеїв та заповідників. 

Підготовку екскурсоводів та підвищення їх кваліфікації в індивідуальному 

порядку здійснюють ЗАТ „Закарпаттурист", Черкаське та Вінницьке бюро 

подорожей та екскурсій. Навчальний процес індивідуальної роботи з кандидатами в 

екскурсоводи передбачає проведення обласних три-шестиденних семінарів. 

До навчальних планів курсів підготовки і підвищення кваліфікації 

екскурсоводів включено розробку перспективної історичної, етнографічної, релігіє- 

та мистецтвознавчої і розважальної тематики. 

Екскурсійні організації тісно співпрацюють з музеями та заповідниками. Так, 

разом з історико-культурним заповідником ..Поле Полтавської битви" та 

регіональною Спілкою екскурсоводів у Полтаві було проведено тематичну 

конференцію „Інтелектуальна еліта Полтавщини". Організовуються і проводяться 

навчально-методичні екскурсії. 

Представники всіх обласних структур „Укрпрофтуру" брали участь у  

навчально-практичних семінарах з актуальних питань удосконалення  екскурсійно-

методичної  роботи,   в  тому  числі   й запровадження   авторського   права   в   

екскурсійній   сфері,   що відбулися на базі Полтавського та Київського бюро. 

Дочірні підприємства обласних туристичних структур та їх філії активно 

пропагують свій екскурсійний потенціал у галузевих профспілках, на вчительських 

конференціях, спеціалізованих ярмарках, салонах, у засобах масової інформації, 

організовують екскурсійні поїздки для представників українських засобів масової 



інформації, для працівників обласних і районних органів влади, директорів ряду 

шкіл, ветеранів і учасників бойових дій; безкоштовні екскурсії для соціально 

обмежених категорій населення тощо. 

Зростає кількість екскурсійних організацій, що використовують сучасні 

інформаційні технології в методичній роботі, створенні та систематизації баз даних 

нових екскурсій, рекламі екскурсійних пропозицій серед партнерів і населення. 

Товариство дбає про позбавлення екскурсійної справи ідеологічного чи 

політичного забарвлення і створення екскурсійного продукту на засадах 

об'єктивності та науковості. "Потреба в екскурсійному продукті як інформаційно-

інтелектуальному товарі зростатиме в міру формування якісно нового, 

громадянського суспільства і його пріоритетів на користь знань та освіти." 

З 1999 р. розпочалася Всеукраїнська професійна туристична програма 

„Кришталевий лелека", заснована Українською туристичною асоціацією та 

генеральною дирекцією програми „Людина року" за підтримки Держкомтуризму. 

У номінації „Краща екскурсія" у 2001 р. перше місце здобув Інститут туризму 

ФПУ за екскурсію „Давнім чернігівським шляхом до столиці Сіверщини", а у 2002 

р. перше місце Інститут туризму ФПУ виборов за екскурсію „Пам'ятки садово-

паркового мистецтва Чернігівщини: Тростянець-Качанівка". 

У перспективі екскурсійна справа в країні має йти за такими напрямами, як 

розробка авторських тематичних екскурсій, складання тематичних екскурсійних 

турів, створення нових форм екскурсійного обслуговування, урізноманітнення 

екскурсійних послуг з урахуванням інтересів і запитів населення, розширення 

спектру мотивації вибору екскурсії як форми дозвіллєвої діяльності, розвиток 

екскурсійної справи на регіональних рівнях. 

Як і будь-яка інша сфера гуманітарної діяльності екскурсії потребують   

капіталовкладень,   підготовки   кадрів,   матеріального забезпечення,     координації 

з громадськими організаціями, установами тощо. 

Разом  з тим,   не  можна   оцінювати  роботу  екскурсійних організацій тільки  

за економічними  критеріями.  „Без  врахувань духовних цінностей жодна система 

туристсько-екскурсійних послуг і організацій екскурсій не може вважатися 

ефективною". 

Потрібно формувати у суспільстві й новий погляд на професію „екскурсовод", 

насамперед як на фахівця, який знайомить екскурсантів і туристів з визначними 

місцями України, пам'ятками вітчизняної історії, культури та природи мовою своєї 

країни чи мовою іноземних туристів, просвітника, поширювача знань різного 

науково-тематичного спрямування, культурологічного характеру. 

Своєю діяльністю на ниві просвітництва, культурно-виховній роботі 

екскурсовод повинен здобувати високий соціальний престиж професії серед інших 

гуманітарних професій. 

 

 



ТЕМА 2 Управління та організація екскурсійними послугами 
 

Питання: 

 

1. Маркетинговий комплекс послуг 

2. Специфічні риси екскурсійних послуг 

3. Управління асортиментом екскурсійного продукту 

 

 

Мета: навчальна: Надати характеристику основним екскурсійним послугам, 

визначити головні поняття екскурсознавства, пізнати сутність дослідженнь ринку 

екскурсійних послуг та видів туристсько-екскурсійних організацій 

 

Кількість годин: 8 год. 

 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: основи менеджменту  в туризмі, маркетинг туризму, 

ціноутворення в туризмі 

 

Література: 

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни «екскурсознавство». 

– Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Міждержавний стандарт ДЕСТ 28.682.2 – 95 «Туристично-екскурсійне 

обслуговування». 

6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

7. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

8. Закон України «Про туризм». – К., 2006 р. 

9. Нормативно-правові акти України з питань туризму: збірник законодавчих та 

нормативних актів/Упоряд. М.І.Камлик. – К.: Атака, 2004 р. 

10. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

11. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. Зясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Надайте характеристику маркетинговому комплексу у сфері послуг 

2. Охарактеризуйте специфічні риси екскурсійних послуг 

3.  Яким чином здійснюється управління асортиментом екскурсійного продукту? 



1 Маркетинговий комплекс у сфері послуг 

Сукупність головних компонентів маркетингу називають маркетинг-мікс 

(маркетингова суміш). Англійською мовою назви всіх чотирьох складових 

маркетингу починаються з літери «р» = «пі»: 

• product — продукт 

• place — місце (розподіл і збут) 

• price — ціна 

• promotion — просування. 

Концепцію чотирьох «пі» запропонував у 1978 р. Мак Карті. Розвивали цю 

концепцію і інші автори. Так, Буме і Бітнер у 1981 р. пропонували доповнити 

чотири «р» ще трьома «р», які мають специфічне значення для сфери послуг: люди 

(people), фізичні ознаки (physical characteristics) і процес (process). Вони вважали, що 

в сфері туризму, діяльності щодо надання окремих послуг, які задовольняють 

туристичний попит, треба враховувати людський фактор. Сьогодні, більшість 

спеціалістів стратегічно схиляється до використання концепції чотирьох «р» з 

включенням додаткових елементів у категорію продукт. Для сфери екскурсійного 

обслуговування такий підхід має надзвичайно важливе значення. 

Класичними складовими компонента маркетингового комплексу продукт є: 

категорія, якість, торгова марка, асортимент послуг, післяпродажне обслуговування. 

Поглиблюючи класичну концепцію чотирьох «р» слід враховувати і три додаткові 

компоненти з їх складовими: 

          •  Люди: персонал: освіта, розсудливість, ініціатива, поведінка в колективі, 

погляди; клієнти: поведінка, рівень залучення, контакт між клієнтами. 

• Фізичні ознаки: навколишнє середовище, внутрішній стан, колір, рівень 

створюваного шуму, зручність продукту. 

• Процес: політика, процедури, автоматизація, купівельна спроможність, 

купівельна спрямованість, активність. 

Наступний компонент місце включає розташування, доступність, 

дистрибуторські канали (канали розподілу), дистрибуторське покриття. Компонент 

ціна передбачає врахування рівня цін, системи знижок, комісійних, умов оплати, 

купівельного сприйняття ціни, співвідношення якості і ціни, різноманітність. 

Просування як компонент Маркєтинг-міксу включає: рекламу, персональний 

продаж, паблісіті  та PR. 

Кожен із зазначених компонентів має розглядатися з урахуваням особливостей 

практичної діяльності в сфері екскурсійного обслуговування і управління нею. 
 

    

 

 

 

 



2 Специфічні риси екскурсійних послуг — фактори маркетингу 

екскурсійного продукту 

Продуктом у сфері екскурсійного обслуговування є послуга, яка надає 

можливість задовольнити духовні, естетичні, інформаційні потреби туристів, 

відпочивальників. її реалізація (надання) відбувається в процесі наочного пізнання 

навколишнього світу: особливостей природи, сучасних та історичних явищ, 

елементів побуту, об'єктів — пам'яток певної місцевості, які обираються завчасно і 

вивчають їх на місці розташування відповідно до тематичного маршруту. 

Екскурсійні послуги мають ознаки, які притаманні будь-яким іншим послугам: 

• Невідчутність. На відміну від матеріальних товарів послуги неможливо 

відчути на смак, дотик, побачити тощо в момент купівлі. Перед тим, як пройти 

маршрутом екскурсії у супроводі екскурсовода, екскурсант має лише квиток 

(квитанцію, касовий чек) — тобто своєрідну обіцянку бюро обслуговування, що він 

змістовно і цікаво проведе час, побачить надзвичайні красоти місцевості, або позна-

йомиться з видатними творами минулого. Працівники екскурсійної сфери, відділу 

збуту, не можуть взяти з собою на ринок всепоглинаючий шум Ніагари, або 

мовчазну велич Сфінкса. Фактично вони продають тільки право наблизитися, 

довідатися і за допомогою вдалого використання екскурсійної методики долучитися 

до атмосфери видатних і надзвичайних об'єктів, явищ природи і суспільного життя. 

Після закінчення екскурсії у клієнта не залишається як данність жодного з об'єктів 

або відчуттів. Звичайно, той, хто придбав якусь послугу, нічого не забирає із собою 

в руках, але багато утримує в своїй пам'яті. Своїми спогадами, згадками про 

відчуття, новими цікавими відомостями (ілюструючи їх фотографіями, листівками 

або сувенірами) людина може поділитися з іншими. 

Для зменшення невизначеності, яка викликана природною невідчутністю 

послуг, перед тим як звернутися за ними, клієнт шукає щось відчутне, що певною 

мірою свідчить про якість послуг. Спеціалісти зауважують, що ціла низка фактів 

матеріального характеру сигналізує про якість нематеріальних послуг: інтер'єр 

приміщень, стан місцевості навколо екскурсійного бюро, зовнішній вигляд пра 

цівників, елегантність екскурсовода, чистота і комфортність екс курсійного 

автобуса, — все це непрямі свідчення потенційної якос обслуговування. 

•    Нерозривність виробництва і споживання. Екскурсійне  обслуговування 

не можливе без того, що в певному місці і в певний час екскурсовод і клієнт 

(екскурсант) знаходяться разом: надані просторі і в часі. 

Непрофесіоналізм і некваліфікованість екскурсовода здатні, якщо не 

затьмарити, то значно погіршити враження і спогади навіть їпро найдивовижніші 

красоти печер Фразасі, Паму-Кале чи Великого Каньйону, захоплюючу велич 

єгипетських пірамід, Тадж-Махалу чи Собору Паризької Богоматері. 

Первісна неподільність, послуги, що продається, значить також і те, що клієнти 

стають її частиною. Навряд чи літній людині, яка цікавиться і прагне долучитися до 

цивілізаційних цінностей сподобаться, коли надмірно галаслива компанія молоді, 



що не налаштована а серйозні роздуми, розігруватиме навіть невинний фарс на 

сходинках Колізею. 

Ще один елемент «нерозривності» полягає в тому, що не тільки екскурсовод, 

але й клієнти мають знати про обов'язкові умови надання послуги (наприклад, до 

Айя-Софії у взутті входити не можна). Отже, принцип нерозривності передбачає, 

що екскурсійне бюро управляє екскурсоводами, а ті — екскурсантами, їх 

поведінкою. 

• Неможливість зберігання. Послуги не можна складувати. Можна розробити 

безліч екскурсійних маршрутів і підготувати широкий асортимент екскурсійних 

тем, але ж поки не буде реального споживача, всі вони так і залишаться у вигляді 

методичних матеріалів. 

Щоб забезпечувати стабільність функціонування на ринку, бюро екскурсійного 

обслуговування має гнучко співвідносити свої можливості і поточний попит, 

оскільки втрати від незатребуваності компенсувати неможливо. Саме тому в сфері 

послуг, в тому числі екскурсійних, дуже поширена вимога передплати за послуги. 

Крім особливостей, характерних для будь-яких інших послуг, організатори 

екскурсійної справи мають зважати і на інші специфічні ознаки: 

- комплексний характер обслуговування, взаємодоповню-ваність та 

взаємозамінність елементів послуги (частина екскурсії може проходити в автобусі, а 

частина — бути пішохідною); 

- невід'ємність відтворення властивих рис певної місцевості і специфічного 

місцевого колориту в будь-якій екскурсії; 

- сезонність (ритмічність процесу виробництва Підвладна коливанням попиту, 

які визначаються циклами життєдіяльності: добовим, тижневим, річним); 

-  неоднорідність та мінливість якості, вимоги до якої формуються на світовому 

рівні, і на сучасному етапі суспільного розвитку динамічно змінюються, а 

забезпечуються, виходячи з можливостей і потенціалу місцевих ресурсів в 

залежності від того, хто і за яких умов надає послугу. Тому підприємства, які 

займаються організацією екскурсій повинні створювати такий продукт, який був би 

цінним для якомога більшої кількості людей. Значно підвищити якість послуг, що 

надаються дозволяють прийоми, напрацьовані маркетинговим досвідом як у сфері 

екскурсійного, так і загалом туристичного обслуговування: 

1. Матеріалізація невідчутного товару (рекламні плакати, буклети, фотографії). 

2. Врахування специфіки підприємства в інтер'єрі його офісу, дотримання 

чистоти і озеленення приміщень, дотримання смаку і витриманості в одязі (формі) 

працівників. 

3. Досконале управління персоналом і розвиток у всіх працівників менталітету, 

орієнтованого на клієнта; подолання побоювань ризику у клієнтів шляхом 

проведення ознайомчих екскурсій для тур-операторів та турагентів, які, 

пропонуючи екскурсію можуть поділитися з клієнтом власними враженнями, що 

завжди має позитивний вплив. 



4. Адаптація своїх можливостей до попиту: відомо, наприклад, що період 

шкільних канікул — пік активності у споживанні екскурсійних послуг. Отже, по-

перше, завдання екскурсійних бюро в такий період полягає в тому, щоб зробити так, 

щоб всі потужності і ресурси закладу працювали по максимуму, а по-друге, щоб 

працівники не забували, що їх головною метою є задоволення потреб клієнтів. У 

«мертвий сезон» можна планувати відпустки працівників, скоротити оперативні 

витрати, але більш конструк-тивний прийом — перенести акцент на інший сегмент 

ринку: потурбуватися про можливість обслуговування учасників якоїсь 

конференції, провести ознайомчі екскурсії. 

5. Дотримання постійної якості обслуговування, що можливе за умов 

ефективної роботи методкабінету, періодичних прослуховувань екскурсоводів, 

турботи про стан і рівень комфортності автобусів, періодична перевірка маршрутів 

(чи не ведуться тотальні ремонтні роботи на підходах, або й самому об'єкті показу) 

тощо. Можна скористатися і творчо розвинути досвід Рона Нікеля, колишнього віце-

президента з маркетингу компанії «Стуфеер Хотелз» конструктивно оцінити так 

звані «точки зіткнення» (будь-яка точка, в якій відбувається контакт між клієнтом і 

працівником: голос у телефонній слухавці, водій і т. in.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Управління асортиментом екскурсійного продукту 

Володіння методологією розроблення екскурсії ще не означає успішного 

виведення на ринок і продажу екскурсійного продукту. Для успішного 

функціонування заклади екскурсіного обслуговування мають володіти прийомами 

управління наявним асортиментом екскурсій та інноваційним екскурсійним 

продуктом в умовах мінливих смаків, технологій, конкуренції тощо. 

Будь-який продукт, як правило, проходить певний життєвий цикл: він 

«народжується», долає декілька стадій і, нарешті, «помирає», коли з'являються 

продукти, які краще задовольняють потреби ((споживачів. 

Знання життєвого циклу продукту (ЖЦП) відіграє важливу роль з двох 

причин: 

1) оскільки з часом всі продукти старіють, фірма повинна винайти нові 

продукти, щоб замінити ними попередні (проблема розробки нового продукту); 

2) фірма має зрозуміти, як відбувається «старіння» її продукту, і змінювати 

свою маркетингову стратегію в залежності від того, як продукт проходить різні 

стадії свого життєвого циклу. 

Якщо зважати на той факт, що вимогою екскурсійного методу є творчий підхід 

до пізнання навколишнього світу і постійне оновлення, актуалізація інформації та 

матеріалів, під «новим продуктом» пропонується розуміти оригінальні, покращені і 

модифіковані продукти (екскурсії), які з'являються в результаті зусиль методичного 

відділу (секції) екскурсійного бюро. 

Традиційно методичну роботу в екскурсійній справі визначають як комплекс 

заходів, спрямованих на розробку (підготовку) нових екскурсій, забезпечення їх 

належного якісного рівня, найбільш досконалої методики і техніки проведення. 

Ринкове середовище вимагає від керівництва закладу екскурсійного обслуговування 

зважати на ризик Невдачі при запровадженні нового продукту. Вирішенням цієї 

проблеми, з одного боку, є чітке планування методичної роботи і випуску на ринок 

нових продуктів (Рис. 1). 

З іншого боку, слід враховувати, що всі товари і послуги проводять відповідні 

стадії життєвого циклу (запровадження, розвиток, ріст, зрілість, спад). Отже, 

методична робота має спрямовуватися і ї1а вдосконалення вже існуючого 

асортименту екскурсійного продукту, розробку реальних інструментів реалізації 

визначених  тез кластера Моррісона, які характеризують маркетинг орієнтований  на 

споживача. 
 

 
Рис. 1 Основні стадії розроблення нового продукту 



Таким чином, сучасне розуміння методичної роботи в екскурсійній справі 

охоплює систематичний, постійний, регулярний процес розробки інноваційного і 

вдосконалення наявного асортименту екскурсійних послуг, який відповідає 

кон'юнктурі рийку. 

У такому розумінні методична робота в екскурсійній справі по суті є 

невід'ємною складовою маркетингової діяльності, оцінити відповідність якої 

реальній ринковій ситуації дозволяють різні методи маркетингових досліджень, 

найпопулярнішим з яких є інтерв'ю (вибіркове, індивідуальне, репрезентативно 

групове). 
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10. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

11. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке класифікація екскурсій? Дайте визначення. 

2. Які ознаки класифікації екскурсій Ви знаєте? 

3. Які специфічні властивості має кожна із цих груп? 

4. Чому оглядові екскурсії називають багатотемними? 

5. Що таке композиція екскурсії? 

6. Що таке провідна підтема, сюжет, фабула та кульмінація екскурсії? 

7. Що таке назва екскурсії і скільки назв може бути в одній екскурсії? 



 Класифікація екскурсій 

Класифікація екскурсій є центральним питанням екскурсійної теорії й  має 

основне значення для: 

 постановки цілей і  завдань нових екскурсій;  

 правильної розробки маршруту;  

 формування підтем і використання методичних прийомів; 

 забезпечення умов тісної співпраці екскурсовода з екскурсантами; 

 діяльності методичної комісії.  

Класифікація екскурсій динамічна й згідно з  складається з п'яти історичних 

періодів.  У наш час  екскурсії класифікуються за наступними ознаками: змістом; 

складом й кількістю учасників; місцем проведення; способом пересування; 

тривалістю;  формою проведення. 

Кожна група має властиві їй компоненти, специфіку й особливості. Загальна 

класифікація екскурсій наведена на рис. 2 дидактичного забезпечення. 

 Провідною класифікаційною ознакою в екскурсіях є підрозділ на оглядові 

(багатопланові) й тематичні.  

Оглядові екскурсії, як правило, багатотемні. Не випадково їх називають 

багатоплановими. У них використовується історичний і сучасний матеріал. 

Будується така екскурсія на показі всіляких об'єктів (пам'ятників історії й культури, 

будинків і споруджень, природних об'єктів, місць знаменитих подій, елементів 

благоустрою міста, промислових і сільськогосподарських підприємств і т.д.). 

 В оглядових екскурсіях події викладаються великим планом. Це дає загальне 

уявлення про місто, край, область, державу в цілому. Хронологічні рамки такої 

екскурсії – від  часу заснування міста  (першої документальної згадки про нього) до 

сьогоднішнього дня з обов`язковим оглядом перспектив подальшого розвитку. 

Оглядові екскурсії мають свої особливості. На відміну від тематичних, у них 

формулювання теми представляє певну складність. Незалежно від місця, де їх 

готують і проводять, вони практично схожі між собою насамперед за своєю 

структурою. У кожній з них висвітлюється кілька підтем (історія міста, коротка 

характеристика промисловості, науки, культури, освіти, природи та ін.). У той же 

час в оглядових екскурсій є й відмітні риси. Вони диктуються тими особливостями в 

історичному розвитку, які властиві певному місту, області, краю. Наприклад, 

воєнно-історичну підтему включають в оглядові екскурсії ті міста, на території 

областей яких відбувалися військові події. Літературні підтеми включаються в 

оглядові екскурсії міст, пов'язаних з життям і діяльністю письменників, поетів і т.д. 

Тематична екскурсія присвячена розкриттю однієї теми. Якщо це історична 

екскурсія, то в її основу може бути покладено одна або кілька подій, об'єднаних 

однією темою, а іноді більш тривалий період часу. Якщо це екскурсія на 

архітектурну тему, то предметом вивчення можуть стати найцікавіші здобутки 

зодчества, розташовані на вулицях і площах міста, а у великому місті - архітектурні 

ансамблі минулих століть.  Класифікація тематичних екскурсій наведена на рис. 3 

дидактичного забезпечення. 

Слід відмітити, що тематичні екскурсії того або іншого виду рідко існують 



ізольовано. Наприклад, історичний матеріал використовується в екскурсіях на 

архітектурно-містобудівні теми; елементи природознавчих екскурсій знаходять своє 

місце в екскурсіях майже кожної групи тематичних екскурсій. Зміст залежить від 

конкретних умов проведення екскурсії, від ресурсів пізнавального плану того або 

іншого міста або регіону. 

Однакових екскурсій не існує, вони розрізняються насамперед за темою. Слово 

«тема» в перекладі із грецької означає «те, що покладено в основу». Тема являє 

собою поняття, що належить до змісту чого-небудь. Кожна екскурсія повинна мати 

свою чітко визначену тему.  Тема в екскурсії - предмет показу й розповіді. 

Формування теми являє собою короткий і концентрований виклад основного змісту 

екскурсії. 

Підготовка нової теми, змісту екскурсії - це багатомісячна напружена праця 

колективу працівників. Особливістю кожної екскурсійної теми є те, що вона тісно 

пов'язана з об'єктами показу й з тим екскурсійним матеріалом, що насичує її зміст. 

Цей матеріал повинен бути поданий у такому обсязі, що може бути засвоєний 

екскурсантами при показі об'єктів. Тема відіграє вирішальну роль в об'єднанні зовні 

розрізнених частин екскурсії в єдине ціле. Вона регулює розповідь, не даючи 

можливості екскурсоводу розповісти про об'єкт усе, що він про нього знає, особливо 

в тих випадках, коли об'єкт буває багатоплановим і містить велику інформацію. 

Саме темою екскурсії визначається  як показати об'єкт, яку частину інформації дати 

екскурсантам у цьому випадку. 

Деякі об'єкти показуються в декількох екскурсіях. Наприклад, Поща Свободи в 

м. Харків або  Будинок Харківського академічного театру опери й балету ім. 

Лисенка показуються й  в оглядових, й у тематичних екскурсіях. І в кожній з них 

про один і той самий об'єкт дається різний обсяг інформації, у розповідях він 

висвітлюється в різних ракурсах. 

Велике значення має витриманість тематики екскурсії. Вся розповідь і показ 

повинен «працювати» на її основну тему. По шляху проходження групи в екскурсію 

можуть «вторгатися» об'єкти, розташовані на даному маршруті, але не стосовні до 

обраної теми. Відомості про такі об'єкти можуть бути дуже цікавими, але 

другорядними до конкретно розглянутої теми. Тому екскурсовод може повідомити 

про їх екскурсантам тільки як відповіді на питання. 

Кожна тема являє собою сукупність цілого ряду підтем. У кожної підтеми 

повинна бути повнота й логічна завершеність. Правильно розроблена підтема 

повинна сприйматися екскурсантами не сама по собі, а разом з іншими підтемами, у 

композиції. 

Композицією екскурсії називають розташування, послідовність і 

співвідношення підтем, основних питань, вступу й заключної частини екскурсії. 

Провідна підтема - композиційний центр екскурсії, навколо якого будується 

вся розповідь екскурсії. Вона сприяє більше глибокому розкриттю змісту екскурсії, 

робить її переконливою і такою, що запам'ятовується. 

 Деякі вчені, розглядаючи структуру екскурсії, окрім вступу основної частини і 

висновків виділяють такі поняття, як сюжет, фабула, кульмінація  

Сюжет — подія або кілька подій,  пов'язаних один з одним.  

Фабула - ланцюг подій, про які оповідає твір.  

Кульмінація - момент найвищого напруженя в розвитку фабульної дії. 

Багатотемність оглядової екскурсії не дає можливості досить глибоко розкрити 



зміст кожної підтеми, дати більш глибоке тлумачення подій. У такій екскурсії 

звичайно буває більше фактів без їхнього тлумачення. Однак оглядова екскурсія має 

велике значення для розвитку екскурсійної тематики, тому що майже кожна її 

підтема може надалі стати темою для розробки самостійної екскурсії. 

Назва екскурсії - це мовний вираз, який у прямій і непрямій формі позначає 

зміст екскурсії. Він повинен бути точним і не допускати двоякого або незрозумілого 

тлумачення.  

В одній темі може бути кілька назв залежно від складу учасників і поставленого 

завдання (наприклад, оглядова екскурсія по м. Бердянську  може мати такі назви: 

«Бердянськ: сторінки історії й сучасність» «Бердянськ: учора-сьогодні-завтра», «Я 

люблю моє рідне місто Бердянськ»,  «Бердянськ - моя мала Батьківщина» і ін.). 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4 Методика розробки екскурсії 

Питання: Опанування інноваційного екскурсійного продукту 

 

Мета: навчальна: Надати характеристику процесу створення інноваційного 

екскурсійного продукту; засвоїти механізм етапів розробки екскурсії; пізнати 

методичні прийоми опанування інноваційного продукту 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності, 

музеєзнавство 

Література: 

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни «екскурсознавство». 

– Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Міждержавний стандарт ДЕСТ 28.682.2 – 95 «Туристично-екскурсійне 

обслуговування». 

6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

7. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

8. Закон України «Про туризм». – К., 2006 р. 

9. Нормативно-правові акти України з питань туризму: збірник законодавчих та 

нормативних актів/Упоряд. М.І.Камлик. – К.: Атака, 2004 р. 

10. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

12. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Назвіть етапи підготовки нової екскурсії, дайте їх характеристику. 

2. Що таке «індивідуальний текст» екскурсії, назвіть його призначення? 

3. Що таке «контрольний текст» екскурсії? Назвіть його призначення. 

4. Дайте визначення поняттю «логічний перехід». Що таке «формальний 

логічний перехід»? 

5. Дайте характеристику основним стадіям розроблення інноваційного 

екскурсійного продукту. 



Опанування інноваційного екскурсійного продукту 

При підготовці екскурсовода до нової для нього теми, обов'язковими є такі 

етапи: 

1) збір матеріалів, які стосуються даної теми; 

2) вивчення рекомендованої літератури; 

3) знайомство з експозиціями та фондами музеїв; 

4) вивчення екскурсійних об'єктів; 

5) об'їзд (обхід) маршруту; 

6) підготовка індивідуального тексту; 

7) проведення пробної екскурсії (її здача). 

Екскурсовод повинен ретельно вивчити контрольний текст та технологічну 

карту екскурсії. Однак, механічне заучування тексту екскурсії неприпустиме. 

Опанувати інноваційний продукт, краще засвоїти методичні прийоми проведення 

екскурсії та пройти інші етапи її підготовки допомагає наставник з числа 

методистів, досвідчених екскурсоводів, членів творчої групи по розробці екскурсії. 

Екскурсійна практика виходить з того, що основою роботи екскурсовода є 

індивідуальний текст. Його призначення в тому, щоб 

визначити послідовність і повноту висловлення думок, допомогти екскурсоводу 

логічно побудувати свою розповідь. Такий текст кожний екскурсовод повинен 

скласти самостійно. 

Очевидно, що основу побудови індивідуального тексту становить контрольний 

текст. Останній складається творчою групою найбільш досвідчених екскурсоводів, 

експертів, спеціалістів у певній галузі знань і визначає змістовні основи 

індивідуального тексту. Водночас, відмінні обороти мови, слова, послідовність 

розповіді, іноді, навіть, різні факти, які підтверджують те чи інше положення — 

індивідуальний доробок кожного «виконавця». 

Фактично, ознайомлення екскурсовода, який опановує нову тему, з контрольним 

текстом відбувається лише після того, як здійснено підготовчу роботу (збір, 

вивчення і первинна обробка матеріалів). В такому разі робота з контрольним 

текстом допоможе відібрати матеріал для розповіді з урахуванням досвіду 

спеціалістів, які колективно працювали над створенням інноваційного продукту. На 

цій основі кожний екскурсовод отримує можливість визначити оптимальну 



кількість прикладів, зробити правильні висновки за окремими підтемами екскурсії 

та в цілому, а також коректно підкреслити свою індивідуальність. За рахунок 

використання різних прийомів показу і форм розповіді стосовно одних і тих самих 

об'єктів, використання відмінних прикладів для розкриття певних положень, різної 

емоційності кожний екскурсовод власноруч формує «індивідуальний інноваційний 

продукт», який відповідає асортименту послуг, що надає екскурсійна установа. 

Успіх запровадження нового продукту на практиці залежить ще й від того, 

наскільки індивідуальний текст наближений до загального стилю, мовних 

особливостей того екскурсовода, якому цей текст належить. 

Методика вимагає від екскурсовода завжди пам'ятати про відмінності від мови 

лектора. Об'єкти, наче «підганяють» екскурсовода, який, враховуючи час, 

відведений на екскурсію, тривале перебування на відкритому повітрі, необхідність 

руху групи людей та інші специфічні моменти, повинен стисло і чітко 

характеризувати пам'ятки, події тощо. Тривалість розповіді не має перевищувати 

час, протягом якого об'єкт здатний утримувати увагу екскурсантів. Найчастіше — 

це 5-7 хвилин. Якщо не дотримуватися такої вимоги, образність розповіді, будь-які 

інші методичні прийоми не допоможуть постійно утримувати увагу екскурсантів. 

Не випадково, в методичній літературі користуються терміном «мова об'єкта». 

Власне, як зробити так, щоб об'єкт «заговорив», кожний екскурсовод вирішує 

самостійно. 

Існує ряд технологічних прийомів використання індивідуального тексту, які 

стануть у нагоді як екскурсоводам-початківцям, так і Досвідченим фахівцям. 

Так, наприклад, зручно користуватися індивідуальним текстом, якщо його 

перенести на спеціальні картки, де позначаються короткі відомості про об'єкт, 

основні думки розповіді, окремі питати, історичні дати. Зазвичай до кожної підтеми 

готується декілька карток. Вони виконують роль конспекту екскурсії і допомагають 

пригадати зміст напередодні її проведення, під час тривалих переїздів між 

об'єктами. Кожна картка має бути зручною для використання. Рекомендується 

робити їх невеликого розміру, приблизно на чверть аркуша формату А4 цупкого 

паперу. Картки нумеруються відповідно до порядку підтем, що будуть розкриті під 

час екскурсії і перед екскурсією відповідно впорядковуються. 



Використання карток екскурсоводом з набуттям досвіду зменшується, однак те, 

що вони завжди під рукою, надає екскурсоводу впевненості. В будь-якому разі, 

недоцільно заучувати напам'ять індивідуальний текст і повторювати його слово в 

слово, адже від цього втрачається атмосфера живого спілкування між 

екскурсоводом та екскурсантами. Водночас, використання карток забезпечує 

достовірність інформації, що повідомляється. Особливо це важливо у випадку 

використання цитат і великих частин художніх творів, що є основою прийому 

літературного монтажу. Тільки в такому разі зміст картки зачитується під час 

екскурсії. 

Своєрідним елементом екскурсії є логічні переходи, напрацювання яких кожним 

екскурсоводом дозволяє адекватно поєднати зміст усіх підтем у єдине ціле. Це 

важлива частина екскурсії, однак вона не має самостійного значення. Між тим, 

добре сформульовані логічні переходи забезпечують послідовність викладення 

матеріалу, гарантують зацікавлене сприйняття наступної підтеми, визначають 

стрункість екскурсії в цілому. 

Часто в екскурсіях користуються формальними (конструктивними) логічними 

переходами. Такі переходи не пов'язані зі змістом екскурсії, однак правомірні до 

використання як «місток» від однієї її частини до іншої, наприклад: «А тепер 

перейдемо на площу...», «Зараз ми перейдемо далі...», «Давайте поглянемо ще на 

одне пам'ятне місце...», «Тепер подивіться сюди...», «Прошу звернути увагу на 

пам'ятку, яка розташована поруч...» тощо. 

Такі переходи неминучі, коли рух між об'єктами займає лічені секунди, 

наприклад, при огляді експозицій музеїв та виставок, де зали, тематичні розділи і 

окремі стенди присвячені різним підтемам, розташовані близько один від одного. 

Отже, формальні логічні переходи орієнтують, націлюють екскурсанта на 

конкретні об'єкти та просторові відношення. 

Більш ефективним вважається використання логічного переходу, пов'язаного з 

темою екскурсії. Такий перехід може починатися 

до початку пересування групи до наступної зупинки або закінчитися вже на зупинці 

біля об'єкта. 



В будь-якому випадку, вибір логічного переходу визначається не стільки 

особливостями екскурсійного об'єкта, скільки змістом самої екскурсії або підтеми, 

після якої передбачається такий перехід. 

Поступове засвоєння тексту і методики проведення різноманітних екскурсій з 

часом значно полегшує опанування нової теми для будь-якого екскурсовода. Однак, 

не слід нехтувати вимогою постійного доповнення і оновлення тексту, 

ознайомлення з матеріалами методичних підрозділів, опанування або 

запровадження нових методичних прийомів проведення екскурсій, які допомагають 

постійно актуалізувати екскурсійний продукт відповідно до вимог споживачів. 

Підготовка нової екскурсії — складний процес створення інноваційного 

екскурсійного продукту. Без продуманої підготовки, широкого застосування 

методів і технологій реалізації завдань з розроблення нової екскурсії неможливо 

забезпечити її якісне проведення у майбутньому. 

Реалізація трьох основних стадій розроблення інноваційного екскурсійного 

продукту: попередньої підготовчої роботи, безпосереднього розроблення самої 

екскурсії, формального і документального оформлення нової теми в асортименті 

екскурсійних послуг підприємства. 

В найпростішому вигляді схема всіх екскурсій, незалежно від теми, виду і 

форми проведення, однакова: вступ, основна частина, заключна частина. 

Використання відповідних методичних і технологічних прийомів на кожному 

етапі розроблення нової екскурсії забезпечує підготовку якісного продукту, 

орієнтованого на певні категорії споживачів і забезпечує диференційований підхід 

до екскурсійного обслуговування. Через це тематика екскурсії, методичні прийоми, 

які рекомендують до використання в процесі її проведення, обов'язково повинні 

бути орієнтованими на певну аудиторію (дорослих чи дітей, молодь, іноземців 

тощо). Враховують не тільки інтереси, але й цілі споживачів. Якщо екскурсія, 

наприклад, проводиться в рамках фольклорного туру, то основний акцент необхідно 

зробити на історію, пам'ятки, національні особливості регіону. Якщо екскурсія 

включається в програму ділового туру, то слід приділити увагу діловим і 

громадським Центрам тощо. При організації екскурсійного обслуговування під час 



курортного відпочинку привабливими стануть екскурсійні прогулянки, присвячені 

спогляданню природних ландшафтів, пам'яток і об'єктів. 

Отже, вирішальне значення для успіху в розробленні нової екскурсійної теми 

мають об'єкти. Саме вони є тим пізнавальним матеріалом, який створює візуальну 

основу в розкритті теми, головним аргументом у доказах екскурсовода. 

Ґрунтовно проведена методична робота з підготовки і розробки нової екскурсії 

органічно доповнюється опануванням конкретними екскурсоводами інноваційного 

продукту. Екскурсовод не є простим споживачем методичного доробку. Його 

участь як у створенні, так і в опануванні нової екскурсійної теми, є вирішальною. 

Адже екскурсовод — не тільки виконавець певних екскурсійних послуг, але і їх 

творець. Широке використання досвіду майстрів екскурсійної справи, постійне 

вдосконалення методики використання прийомів проведення екскурсій містить у 

собі значний потенціал підвищення якості екскурсійного обслуговування і 

успішного функціонування екскурсійних установ у ринкових умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5 Методика екскурсійного показу 

 

Питання:  
1. Характерні особливості екскурсійного показу 

2. Особливі методичні прийоми проведення екскурсій 
 

Мета: навчальна: Визначити специфіку і класифікацію методичних прийомів 

проведення екскурсій; надати характеритику особливим методичним прийомам 

розповіді та показу; засвоїти специфіку проведення екскурсій 

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності,  

 

 

Література: 

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни «екскурсознавство». 

– Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Міждержавний стандарт ДЕСТ 28.682.2 – 95 «Туристично-екскурсійне 

обслуговування». 

6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

7. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

8. Закон України «Про туризм». – К., 2006 р. 

9. Нормативно-правові акти України з питань туризму: збірник законодавчих та 

нормативних актів/Упоряд. М.І.Камлик. – К.: Атака, 2004 р. 

10. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

11. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Назвіть характерні особливості туристичного показу 

2. Які рівні поступового зростання ролі показу ви знаєте? Скільки їх? 

3. Дайте характеристику рівнів поступового зростання ролі показу 

 



1.  Характерні особливості екскурсійного показу 

Взаємодія між людиною і об'єктами поза екскурсією може бути представлена 

трьома варіантами. 

Перший варіант являє собою побіжний огляд об'єктів, який може здійснювати 

людина шляхом до роботи або в інші місця. Більш глибокому ознайомленню, навіть 

при наявності інтересу до цих об'єктів, заважає відсутність необхідного часу і 

навичок. 

Другий варіант визначається більшою детальністю. Такий огляд може 

відбуватися під час прогулянки містом у вихідний день. Відбувається самостійне 

знайомство людини з пам'ятками, вулицями, 

площами, життям міста. Водночас глибоке спостереження об'єктів обмежується 

відсутністю у «екскурсантів» знань про них і події, що з ними пов'язані, відсутність 

навичок, а також осіб, які здатні надати кваліфіковану допомогу при огляді. 

Третій варіант притаманний випадкам мимовільної прогулянки містом, коли 

один з її учасників, виходячи з власних знань про пам'ятки міста бере на себе 

функції екскурсовода. В такому випадку можуть подаватися уривчасті і не завжди 

достовірні відомості. Розповідь «екскурсовода» за будовою і змістом нагадує 

дорожню екскурсійну інформацію, має довідковий характер. 

Під час екскурсії ці варіанти взаємодії між людиною і об'єктами набувають 

іншого змісту. 

Перший варіант пов'язаний з оглядом завчасно відібраних об'єктів. Знання, які 

повідомляються під час розповіді про ці об'єкти, спрямовуються на засвоєння теми 

екскурсії. Оглядом керує спеціаліст-екс-курсовод, який за рахунок використання 

методичних прийомів розповіді активізує взаємодію людини і об'єкта. В основі 

огляду лежить певний план. Підвищенню ефективності даного варіанту екскурсії 

заважає переважання вербального аспекту (розповіді). 

Другий варіант пов'язаний з показом об'єктів, сприйняття яких, а також 

пояснення екскурсовода розкривають певну тему. Провідну роль відіграє 

використання методичних прийомів показу, екскурсійний аналіз об'єктів. При 

спостереженні екскурсантами об'єктів застосовуються елементи вивчення. 

Екскурсовод застосовує невербальні форми впливу на аудитоію і образотворчу 

наочність. 

Третій варіант пов'язаний з показом об'єктів при активному використанні 

різних видів екскурсійного аналізу. В діяльності екскурсантів проявляється елемент 

дослідження об'єктів. Методика показу досягає кульмінаційного моменту. 

Екскурсовод апелює до образного мислення ескурсантів, допомагаючи їм 

«побачити» події минулого, дії людей, яким присвячено екскурсію. 

Існують специфічні види показу, притаманні автобусній екскурсії: 

1.  3 вікон автобуса (швидкість руху 40-60 км/год.), коли екскурсовод коментує 

бачене з вікна. Такий вид показу характерний для дорожньої інформації. 

2. Спостереження з вікон при повільному русі автобуса поблизу об'єктів (побіжний 



огляд). Це дає можливість оглянути пам'ятники історії і культури, отримати 

поверхове враження про них. Зазвичай такий показ використовується для 

знайомства з додатковими об'єктами. 

3. Огляд об'єктів без виходу з автобуса, на його стоянці у безпосередній близькості 

до об'єкта, коли екскурсовод проводить аналіз об'єкта, який екскурсанти бачать з 

вікна. Відбувається більш глибоке знайомство з об'єктом, хоча можливість 

використання методичних прийомів показу обмежена.  

4. На зупинці, з виходом екскурсантів із автобуса, коли детальний аналіз 

доповнюється багатоплановим показом з широким використанням 

екскурсоводом методичних прийомів показу і екскурсійного аналізу. Отже, показ 

є найважливішим елементом екскурсії — її зоровою основою і має наступні 

характерні особливості: 

Активність показу. Показ є не пасивним милуванням пам'ятками природи або 

людської діяльності, а визначається як цілеспрямоване спостереження (вивчення, 

дослідження) об'єктів. Це — аналіз об'єктів, сприйняття яких полегшується за 

допомогою екскурсійної методики. Такий процес вимагає активної діяльності як 

екскурсовода, так і екскурсантів. 

Логічна послідовність показу. В процесі екскурсії кожний наступний об'єкт є 

щаблем у розкритті теми. Саме цим визначається місце даного об'єкта серед інших. 

Логічність показу, зв'язок об'єктів між собою забезпечуються методично 

обгрунтованою послідовністю їх показу під час екскурсії. 

Провідне значення показу. Екскурсії без показу не існує. Показ відіграє 

первинну роль, в тому числі в тих випадках, коли з його допомогою ілюструється 

розповідь. Для більшості екскурсій об'єкти є єдиним доказом, візуальним 

аргументом до положень, які висуває екскурсовод. 

Визначальна роль показу. У більшості випадків під час екскурсії показ 

передує розповіді. Основою екскурсії є зорове сприйняття і враження, отримані за 

допомогою інших огранів чуттів. Отже, головною є формула «від показу до 

розповіді». Між тим, така формула — не догма. В ряді випадків доцільніше 

одночасно використовувати показ і розповідь, а в окремих ситуаціях — розповідь 

може передувати показу. 

Сюжетність показу. Показ об'єкта в екскурсії зазвичай має сюжетний характер. 

Сам по собі сюжет в екскурсії складніший, ніж у творі образотворчого мистецтва. 

Для нього характерна сукупність дій, показ розгортання історичної події, розвитку 

життя і діяльності певної історичної особистості. Вміння екскурсовода показати 

розгортання події допомагає глядачу відтворити минуле так, що воно 

відображується у його свідомості, як у дзеркалі, захоплює своїм значенням і 

викликає певні емоції. Сюжетний показ оживляє екскурсію, активізує екскурсантів: 

вони краще запам'ятовують об'єкти, засвоюють сутність подій, з ними пов'язаних, а 

розповідь екскурсовода як така стає конкретнішою. 



Сюжет в образотворчому мистецтві втілюється через певний момент дії. 

Наприклад, в картинах Т. Шевченка за кожною побутовою сценою незримо присутня 

подія ширшого, узагальнюючого значення. Це, по суті, картини-притчі, картини-

метафори. 

На картині «Селянська родина» бачимо шматочок подвір'я, стареньку, під 

солом'яною стріхою хату. Тут у затишку наприкінці довгого літнього дня зібралася 

селянська родина — молоді батьки, їх синочок, дід. Малюк, що цілий день був з 

дідусем, очевидно, бешкетуючи, а може, й ненароком розбив горщика, який висів на 

тину і був неабиякою цінністю у селянській родині. Першим порухом батька було 

покарати хлопчика за вчинену шкоду. Але мати заступилася за сина, благаючи батька 

простити його. І той полагіднішав, заспокоївся, узяв люльку і, немов вибачаючись 

перед дружиною, прагне приголубити сина. 

За цією маленькою драмою уважно стежить дворовий пес. Трохи далі, на розі 

хати, сидить і гріється у променях призахідного сонця сивий дідусь, якому, здається, 

байдуже до всього, що діється на подвір'ї. Отже, перед нами — типова сцена з побуту 

селян, знаменитий жанровий живопис, який посідає важливе місце в українському 

мистецтві XIX століття. 

Убога хатина, віконця, затягнуті напівпрозорим міхуром. Неважко здогадатись, як 

живуть селяни: працюючи на пана з раннього ранку до смеркання, вони ледве 

животіють. Тим-то й розбитий горщик для них — сімейна драма. Безрадісне, 

безпросвітне існування. Зображено момент, але споглядаючи картину, глядач 

долучається своїми відчуттями до побаченого Тарасом Шевченком у милому серцю 

краю. Картину написано в 1843 році. Навчаючись у Петербурзькій Академії мистецтв, 

він приїхав на Україну, де не був уже чотирнадцять років. Злидні, горе, страждання, 

стогін підневільного народу. 

Парадоксальність показу полягає в тому, що екскурсант під час показу бачить 

більше того, що безпосередньо знаходиться перед ним У Цей момент. 

Спостереження об'єкта під керівництвом екскурсовода створює умови для того, щоб 

екскурсант побачив більше, ніж він міг би побачити при самостійному огляді. 

Результат екскурсії значною мірою залежить від уміння екскурсовода показати 

об'єкт, використовуючи переваги наочності, що забезпечує ефективність реалізації 

трьох рівнів показу: 

• попередній огляд (орієнтування екскурсантів у просторі), 

• виділення об'єкта із сукупності інших об'єктів, 

• детальне спостереження об'єкта. 

Основу пізнавальної діяльності екскурсантів становить принцип наочності, який 

реалізується за рахунок: 

—показу об'єктів; 

—використання «портфеля екскурсовода»; 

—демонстрації виробничих процесів. 



За рахунок зорового сприйняття предметів і за допомогою різних засобів наочності 

у людини формуються уявлення у вигляді конкретних образів. На основі уявлень 

екскурсантів формуються конкретні поняття. Предметна (натурна) наочність 

поділяється на зорову наочність (об'єкти, які показують) і звукову (шум лісу, 

дзюркотіння струмка, шум морського прибою, звукозапис співу, голоси птахів і 

тварин у лісі, шуми у виробничих цехах тощо). її основу формують натуральні 

предмети, всі ті реальні об'єкти, які доступні до чуттєвого сприйняття за допомогою 

одного або кількох органів чуття. 

Чуттєва наочність передбачає використання прийомів, які розраховані на слух, 

нюх і дотик. На жаль, вона рідко використовується в екскурсіях. 

Словесно-образний вид наочності передбачає використання образів і творів 

художньої літератури. До цього виду наочності відносять образну розповідь 

екскурсовода, якою відтворюється картина історичної події, зовнішній вигляд людини, 

візуальна уява про явище природи. Основу такого виду наочності формують приклади і 

факти, фрагменти літературних творів, вірші, які відтворюють картини подій, життя 

людей тощо. Застосування в екскурсії різних видів наочності спирається також на: 

—образотворчі засоби (живопис, графіка, фотографія) — додатковий 

ілюстративний матеріал, який включено до «портфеля екскурсовода»: макети, 

фотографії, малюнки, листівки, схеми, діаграми та інші матеріали які є 

аналогами оригінальних об'єктів; 

—технічні засоби наочності — кінофільми, діафільми, діапозитиви, слайди, 

магнітофонні записи та інше. 

Використання різних видів наочності, пріоритетність одного з них залежать від 

класифікаційної групи конкретної екскурсії. В архітектурно-містобудівних екскурсіях 

переважає натурна наочність, в історичних — образотворча і словесно-образна, в 

літературних — словесно-образна. 

Вміння екскурсовода показувати об'єкти забезпечується методичними 

прийомами показу. 

 

 

 

 

 

 

 



2 Особливі методичні прийоми проведення екскурсій 

Існують методичні прийоми, які, крім показу і розповіді, також дозволяють 

краще засвоювати матеріал екскурсії. 

Як додаткові епізоди в екскурсію можуть включатися зустрічі екскурсантів з 

учасниками історичних ПОДІЙ. Виступи учасників подій мають бути короткими і 

не повторювати інформацію, повідомлену екскурсоводом. 

Екскурсії, особливо на історичну тематику, можуть містити елементи ритуалу, 

які мають виховний вплив на екскурсантів. Екскурсанти вшановують пам'ять 

загиблих хвилиною мовчання, покладають квіти, влаштовують масову ходу, мітинги 

тощо. 

Іноді екскурсоводи застосовують прийом дослідження. Він активізує увагу 

екскурсантів, тому часто використовується у роботі з Дітьми, особливо у 

природознавчих екскурсіях (визначається глибина криниці, швидкість течії річки, 

сила вітру). Цей прийом часто використовується разом із прийомом завдань і 

вимагає від екскурсовода Дотримання техніки безпеки, чіткої організації 

самостійної діяльності екскурсантів. 

Особливої уваги вимагають також прийоми демонстрації наочностей, які 

включено до «портфеля екскурсовода». Найбільш широкого використання набув 

ілюстративний прийом, який супроводжує показом фотографій, малюнків рослин 

і тварин розповідь про флору  фауну даної місцевості. Ефективним вважають і 

прийом коментування, використання якого починається з показу експоната, після 

чого відбувається розповідь. Наприклад, при показі палацу демонструється 

фотографія його внутрішнього оздоблення з подальшим коментарем екскурсовода. 

Використовується і прийом контрасту коли об'єкт демонструється для того, щоб 

переконати екскурсантів у тому, наскільки змінилася певна місцевість. Прийом 

грунтується на порівнянні інформації, яка сприймається візуально. 

Важливим резервом для підвищення дієвості екскурсії є використання 

технічних засобів — магнітофона, кіноапаратури, фільмоскопа, епідіаскопа тощо. 

За допомогою цих засобів посилюється зоровий ряд екскурсії, що допомагає глибше 

розкрити її тему. Використовувати такі засоби доцільно для показу будинків, 

споруд, пам'ятників, які не збереглися. Значно підвищує можливості активізації 

зорового ряду екран, виведений в салоні автобуса, на який транслюються карти-

схеми, копії документів, рукописів тощо. 

Також можна прослухати виступи учасників подій у магнітофонному записі. 

При переїзді групи до місця, де жив або творив видатний митець, композитор, 

письменник в екскурсію включають виконання їх творів у звукозаписах. Такі 

музичні і літературні записи не повинні бути занадто тривалими, адже вони є лише 

частиною екскурсії, підпорядковуються її темі і не являють собою самостійного 

заходу. 

 



ТЕМА 6 Методика розповіді в екскурсії 

 

Питання: Методичні прийоми розповіді 

 

Мета: навчальна: Визначити специфіку і класифікацію методичних прийомів 

розповіді; надати характеристику особливим методичним прийомам розповіді; 

засвоїти специфіку проведення екскурсій 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності 
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План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

 

1. Що таке «методичний прийом»? Назвіть призначення методичних прийомів. 

2. Назвіть методичні прийоми розповіді які Ви знаєте. 

3. Назвіть особливі методичні прийоми проведення екскурсій. 

 

 



Методичні прийоми розповіді 

Методичні прийоми розповіді спрямовані на те, щоб подати факти, приклади, 

події так, щоб екскурсанти отримали образне уявлення про те, як це було, побачили 

більшу частину того, про що їм розповідалося. 

Прийоми розповіді можна поділити на дві великі групи. Перша  група поєднує 

прийоми, пов'язані з формою розповіді (довідка, опис,репортаж, цитування). 

Прийоми цієї групи виконують завдання — донести до екскурсантів зміст розповіді, 

сприяти формуванню інформації, її впорядкуванню, запам'ятовуванню, зберіганню і 

відтворенню в пам'яті екскурсантів. 

Друга група об'єднує прийоми характеристики, пояснення, «питань-відповідей», 

посилання на свідчення очевидців, завдань, словесного монтажу, співучасті, 

індукції і дедукції. 

Розглянемо більш детально зміст і особливості застосування різних методичних 

прийомів розповіді. 

Екскурсійна довідка. Цей методичний прийом відіграє своєрідну роль у показі 

об'єктів та розповіді про них. Він використовується у поєднанні з прийомами 

зорової реконструкції, локалізації, абстрагування. Екскурсовод повідомляє стислі 

відомості про об'єкт, який споглядається дату спорудження (реставрації), автора 

проекту, розміри, значення тощо. Під час огляду додаткових об'єктів цей прийом 

використовується самостійно. За своїм змістом даний прийом нагадує дорожню 

інформацію і часто використовується в оглядових екскурсіях, під час переїздів 

(переходів). 

Опис (характеристика) об'єкта ставить за мету надання допомоги в 

правильному відображенні об'єкта у свідомості екскурсантів (форма, матеріал 

виготовлення, розташування відносно сусідніх об'єктів). Для даного методу 

характерні точність і конкретність. Він передбачає висвітлення екскурсоводом 

характерних рис, ознак, особливостей зовнішнього вигляду об'єкта у певній 

послідовності. На відміну від опису об'єктів, застосування цього прийому до 

історичних подій набуває образного характеру. Прийом опису подій має підпо-

рядкований характер у поєднанні з методичним прийомом зорової реконструкції. 

Під час автобусної екскурсії прийом опису використовується при всіх видах 

показу як з виходом екскурсантів з автобуса, так і без виходу (споглядання об'єкта з 

вікна і під час руху автобуса на маршруті). 

Прийом характеристики побудований на виявленні окремих суттєвих ознак та 

якостей предмета, явища, людини. На відміну від прийому опису це — перелік 

особливих ознак, сукупність яких дає найбільш чітке уявлення про даний об'єкт, 

дозволяє екскурсантам краще зрозуміти його цінність і неповторність. 

Словесна характеристика передує екскурсійному аналізу, виступає в якості його 

початкового етапу. Прийом опису стосується лише зовнішніх сторін об'єкта. При 

використанні прийому характеристики увага спрямовується на внутрішні 



властивості і якості, невидимі зовні, і оцінка якісних сторін об'єкта дається через 

пізнавальну та 

художню цінність, оригінальність авторського рішення, виразність, збереженість та 

ін. 

Прийом пояснення передбачає більш детальну розповідь про об'єкт. Дається не 

тільки довідка про подію, пов'язану з об'єктом, але й пояснюються її сутність і 

причини, які викликали цю подію. Найчастіше цей прийом використовується у 

природознавчих, історичних, виробничо-економічних, мистецтвознавчих, 

архітектурних екскурсіях. Його застосовують під час зупинок, коли група виходить 

із транспортного засобу для більш детального знайомства з об'єктом. 

Прийом пояснення характерний для екскурсій з показом творів образотворчого 

мистецтва. Екскурсовод пояснює зміст відображеного художником в картині, 

відтвореного в пам'ятнику монументальної скульптури. В архітектурній екскурсії за 

допомогою цього прийому виявляються особливості конструкції будинку, 

характерні риси архітектурного ансамблю. Особливість прийому пояснення полягає 

в тому, що розповідь про об'єкт має доказовий характер. 

Прийом коментування в екскурсії застосовується при викладенні матеріалу, 

який пояснює зміст події або задум автора пам'ятника історії і культури, який в 

даний момент споглядається. Іноді коментар застосовується в екскурсіях на 

архітектурну тематику як критичні зауваження про вигляд будинку, його 

реконструкцію, особливості інженерних споруд тощо. Цей прийом також широко 

використовується при показі експозицій музеїв і виставок як супровідні пояснення 

до експонатів, при показі виробничих процесів (робота заводського конвеєра). 

 У засобах масової інформації коментар використовується у двох видах — як 

тлумачення подій, явищ, текстів, а також в якості суджень або критичних зауважень 

про щось, що викликає інтерес аудиторії. 

Прийом репортажу в екскурсії — це коротке повідомлення екскурсовода про 

події, явища, процеси, очевидцями яких є екскурсанти. Розповідь при цьому 

стосується об'єктів, які потрапили в поле зору. Цей прийом ефективний лише тоді, 

коли об'єкт показується в розвитку. Він допомагає побачити, як змінюється об'єкт у 

процесі спостереження і використовується при спогляданні природних або штучних 

явищ та об'єктів, які рухаються або швидко змінюються (конвеєр, транспортні 

засоби, тварини, схід і захід сонця тощо). 

Складність цього прийому полягає в тому, що джерелом інформації є сам об'єкт 

і ті зміни, які з ним відбуваються на очах екскурсантів, тому значна частина 

розповіді не готується завчасно і є імпровізацією (раптове включення в текст 

екскурсії розповіді про щось незвичайне, дотепне, але таке, що стосується теми 

екскурсії). Імпровізація — є порушенням вимог технологічної карти і не 

включається до індивідуального тексту екскурсії. Дозволити собі імпровізувати 

може досвідчений екскурсовод, який добре володіє матеріалом і вже працював з 



різними категоріями екскурсантів. Екскурсовод-початківець свої імпровізації 

повинен старанно і завчасно готувати. 

Прийом новизни матеріалу ґрунтується на використанні в розповіді фактів і 

прикладів по темі, які невідомі екскурсантам. Цей прийом використовується, коли 

необхідно привернути увагу групи до об'єкта, зробити його сприйняття більш 

ефективним. 

Прийом цитування ґрунтується на використанні у розповіді екскурсовода 

уривків з документів, статей, художніх творів. Цитата підтверджує ті положення, що 

містяться у розповіді і надає їй більшої переконливості. Цитати використовують для 

яскравішого висловлення власної думки, збереження властивостей мови і колориту 

певного історичного періоду часу, відтворення картини подій і ознайомлення з чиїм-

небудь авторитетним судженням. Цитата спрямована на те, щоб викликати зоровий 

образ і особливо ефективна в тих випадках, коли необхідно відновити картини 

життя, побуту і діяльності предків. 

В ряді випадків цитати використовуються в інших прийомах, наприклад, зоровій 

реконструкції, літературного монтажу, посилання на свідчення очевидців. 

Використання прямої мови, особливо невеликих уривків з мемуарів, має на меті 

зробити екскурсантів учасниками розмови між історичними особистостями, 

очевидцями історичних подій. 

Прийом літературного монтажу передбачає використання у розповіді певної 

добірки уривків з літературних творів, документів, спогадів, які розкривають тему 

екскурсії. Уривки мають бути єдиним змістовним цілим і допомагати створенню 

відповідного образу об'єкта та пов'язаних з ним подій. Використання екскурсоводом 

літературного монтажу ґрунтується на «перетворенні» одного виду мистецтва 

(словесного) в інший (образотворчий). Тому для літературного монтажу треба 

підбирати такі уривки з художніх творів, які дозволять екскурсантам «побачити» 

картину подій, відчути їх динаміку. 

Найчастіше цей прийом використовується в літературних екскурсіях, але може 

застосовуватись також і в історичних, природознавчих, архітектурних екскурсіях. 

Від екскурсовода вимагається глибоке знання літератури, історії вміння виразно 

читати віршовані і прозові твори та ін. 

Створити у екскурсантів відчуття участі у події, якій присвячено екскурсію, 

допомагає прийом співучасті. Він здійснюється, наприклад, за допомогою 

звернення до групи: «Уявіть собі, що цими безкрайніми степами, де коливалася 

срібляста ковила, скакала буйна козацька вольниця». Після цього за допомогою 

зорової реконструкції відтворюється картина козацького життя. 

Прийом посилання на свідчення очевидців також надає можливість для 

образного відтворення подій. При цьому очевидцями не обов'язково виступають 

якісь конкретні особистості. Ними можуть бути мури фортеці, вікові дуби, залишки 

льодовикової морени тощо. 



Прийом персоніфікації використовується для уявного створення образу певної 

людини (письменника, державного діяча, митця). Рекомендується робити це за 

допомогою цікавої розповіді про окремі епізоди з життя тих людей, з якими 

пов'язана тема екскурсії, або на основі опису якоїсь історичної події, в якій ці люди 

брали участь. 

Прийом «питання-відповіді» полягає в тому, що в ході розповіді екскурсовод 

ставить різні питання екскурсантам з метою їх активізації. Більша частина таких 

питань не розрахована на те, щоб отримувати відповіді від екскурсантів. Вони 

виконують роль методичного прийому і поділяються на декілька видів: 

—питання, на які екскурсовод сам дає відповідь одразу ж або через певний час, 

продовжуючи свою розповідь по темі; 

—питання історичного характеру, які являють собою ствердження у формі 

питання (такі питання в лекційній роботі розглядаються як прийом 

ораторської майстерності); 

—питання, орієнтовані на загострення уваги екскурсантів до змісту екскурсії і 

на які екскурсанти дають відповіді (такі питання вносять певну розрядку і 

допомагають краще зрозуміти тему екскурсії). 

Прийом завдань сприяє активізації знань та глибокому засвоєнню інформації 

під час екскурсії. Наприклад, екскурсовод звертається з проханням пригадати, які 

твори написав композитор, про якого йде мова на екскурсії. Або запрошує 

учасників екскурсії подумати, чому пам'ятник отримав саме таку назву; визначити 

прикмети, які говорять про минуле місцевості тощо. 

Формулюючи завдання екскурсовод не очікує негайного їх виконання. Завдання 

цього прийому — зацікавити екскурсантів, змусити їх замислитися, активізумати 

розумову діяльність, збудити уяву. Що ж стосується відповідей, екскурсовод дає їх 

сам в подальшій розповіді, ніби узагальнюючи думки екскурсантів. 

Прийом дискусійної ситуації передбачає висунення екскурсоводом такого 

положення, яке викликає дискусійну ситуацію. Цей прийом дозволяє в певній 

частині екскурсії замінити монологічну форму подачі матеріалу відкритим 

діалогом. Свою точку зору щодо висунутого положення висловлюють 2-3 

екскурсанти, після чого екскурсовод підводить підсумки і робить висновки. 

Прийом зіткнення суперечливих версій використовується в розповіді 

екскурсовода, наприклад, при оцінці певної історичної події, дати виникнення 

конкретного міста або походження його назви. 

Прийом проблемної ситуації полягає в тому, що в розповіді екскурсовода 

ставиться проблема, пов'язана з темою екскурсії. Постановка проблеми перед 

екскурсантами змушує замислитися і спонукає знайти правильну відповідь на 

питання, що сформульовані екскурсоводом. В ряді випадків екскурсантам 

пропонується знайти альтернативу запропонованому вирішенню проблеми. 

Прийом відступу дозволяє екскурсоводу під час розповіді відійти від теми: 

прочитати вірша, навести приклад з власного життя, розповісти зміст кінофільму чи 



художнього твору. Цей прийом не пов'язаний прямо зі змістом екскурсії, його 

завдання — зняти втому екскурсантів. Однак, використовувати цей прийом не 

можна за рахунок скорочення обов'язкового матеріалу екскурсії. Не можна 

жартами, анекдотами, «гумористичними штрихами» нівелювати серйозний 

матеріал, щоб надати складній інформації невимушеного характеру. 

Розповідь може будуватися на основі індуктивного або дедуктивного принципу, 

причому частіше використовується перший. Індукція використовується і в 

розповіді, коли необхідно здійснити перехід від конкретних, одиничних випадків і 

фактів до загальної картини, висновків, і в показі, коли екскурсовод від 

характеристики одного пам'ятника переходить до цілого ансамблю. Прийом 

дедукції використовується як спосіб переходу від загального до конкретного. В ряді 

випадків обидва прийоми використовуються при показі того й самого об'єкта, 

причому кожний з них застосовується як доповнення до іншого. 

Клімактеричний прийом передбачає такий виклад екскурсійного матеріалу, 

коли спочатку повідомляються менш цікаві і малозначимі факти й аргументи, а 

потім — більш важливі, і наприкінці — найбільш цікаві. Така послідовність, на 

думку прибічників цього прийому, сприяє наростанню інтересу екскурсантів до 

розповіді Антиклімактеричний прийом полягає в тому, що повідомлення 

матеріалу в розповіді починається з найбільш цікавих фактів і прикладів. Інтерес до 

теми у екскурсантів, збуджений на початку екскурсії, дозволяє потім успішно 

знайомити їх з менш цікавим матеріалом. 

В екскурсіях клімактеричний і антиклімактеричний прийоми слід розглядати як 

форми повідомлення матеріалу, як структурні особливості побудови розповіді. 

Різноманітні методичні посібники з екскурсійної справи називають також і інші 

прийоми: використання цифр і фактів, логічних доказів, взаємодії інтересів, 

ретроспективи, використання прислів'їв та поговірок тощо. Між тим, щодо таких 

прийомів, на відміну від особливих методичних прийомів, існує суперечлива думка 

про відсутність необхідної ознаки методичного прийому. 

 

 

 

 

 

 

 



      ТЕМА 8 Технологія проведення екскурсій 

 

Питання:  
1. Техніка проведення розповіді при русі автобуса 

2. Відповіді на питання та пауза в екскурсії 

3. Техніка використання «портфеля екскурсовода» і дотримання елементів 

ритуалу 

 

Мета: навчальна: Визначити вимоги до техніки ведення екскурсій; надати 

характеристику основних навиків використання техніки ведення екскурсій 

зрозуміти послідовність організаційної роботи екскурсовода 

 

Кількість годин: 5 год. 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності 

  

 

Література: 
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музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни 

«екскурсознавство». – Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Міждержавний стандарт ДЕСТ 28.682.2 – 95 «Туристично-екскурсійне 

обслуговування». 

6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

7. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

8. Нормативно-правові акти України з питань туризму: збірник законодавчих 

та нормативних актів/Упоряд. М.І.Камлик. – К.: Атака, 2004 р. 

9. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

10. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Як повинна вестись екскурсія під час руху автобуса? 

2. Яку класифікацію питань Ви знаєте і з чим вони пов’язані? 

3. Що таке «пауза» в екскурсії і коли її застосовують? 

4. Як повинні демонструватись експонати із «портфеля екскурсовода»? 

5. При яких обставинах в екскурсіях використовують елементи ритуалу? 

6. Які особливості дотримання ритуалів при відвідуванні культових об’єктів? 



Техніка проведення розповіді при русі автобуса 

Розповідь під час руху в автобусі повинна вестися екскурсоводом тільки через 

мікрофон. Якщо устаткування погано функціонує або мікрофон взагалі відсутній, 

екскурсоводу вести розповідь під час руху даремно. У  цьому  випадку  матеріали  

про  найближчу ділянку маршруту екскурсовод дає до початку руху, а в ході руху 

повідомляє тільки назви об'єктів або місцевості. При наявності важливих об'єктів 

або населених пунктів необхідно зупинити автобус, виключити двигун і тільки після 

цього давати пояснення. 

  

Відповіді на питання екскурсантів та пауза в екскурсії 

В екскурсійній практиці   склалася   певна   класифікація   питань. Вони 

підрозділяються на чотири групи:  

 питання екскурсовода, на які відповідають екскурсанти;  

 питання, поставлені в ході розповіді, на які відповідає екскурсовод; 

 риторичні питання, які ставляться для активізації уваги екскурсантів;  

 питання, що задаються учасниками екскурсій за темою.  

Перші три групи питань пов'язані з методикою проведення екскурсій і тільки 

четверта група питань має відношення до техніки проведення екскурсій. Головне 

правило роботи з такими питаннями - не слід переривати розповідь і давати негайну 

відповідь на них, не потрібно також відповідати на питання по завершенні кожної з 

підтем. Екскурсоводові слід відповідати на питання не в ході екскурсії, а по її 

закінченні. Тому, роблячи вступ до теми, екскурсовод повідомляє своїх слухачів про 

такий порядок відповідей на питання. 

 Екскурсовод не повинен говорити безупинно. Між окремими частинами 

розповіді, розповіддю й екскурсійною довідкою, логічним переходом і розповіддю 

про об'єкт і події, з ним зв'язані, повинні бути невеликі перерви. 

 

Паузи переслідують наступні завдання:  

 перша - сутнісна, коли час перерви використовується людьми для 

обмірковування того, що вони почули від екскурсовода й побачили своїми очима. 

Для закріплення фактичного матеріалу в пам'яті, формулювання своїх висновків і 

запам'ятовування побаченого; 

 друга - дати короткочасний відпочинок екскурсантам. 



  

 Паузи в заміських екскурсіях поєднуються з відпочинком, що відповідно до 

існуючого порядку надаються екскурсоводові - 15 хвилин після закінчення кожної 

години роботи (для екскурсовода година ведення екскурсії дорівнює 45 хвилинам). 

Цей відпочинок може бути підсумований і використаний екскурсоводом наприкінці 

екскурсії. В екскурсіях можуть бути також паузи - вільний час, використовуваний 

для придбання сувенірів, друкованої продукції, угамування спраги, а також для 

санітарних зупинок у тривалих екскурсіях. 

 

Техніка використання «портфеля екскурсовода» та дотримання елементів 

ритуалу 

Кожний експонат - фотографія, малюнок, репродукція картини, портрета, 

креслення, копія документа - має свій порядковий, номер. Це визначає послідовність 

демонстрації даного експоната екскурсантам. Експонат може бути показаний 

екскурсоводом з його робочого місця. Передача в руки екскурсантів експоната  по 

рядах для більше докладного ознайомлення не рекомендується й може бути 

використана для заповнення пауз при транспортних екскурсіях.  

Елементи ритуалу в екскурсіях присутні при відвідуванні  меморіалів, цвинтарів, 

поховань та ін. при цьому екскурсанти шанують пам'ять загиблих хвилиною 

мовчання, присутні при зміні почесної варти, прослуховують жалобні мелодії, 

покладають квіти. Екскурсовод повинен сам знати правила поведінки на таких 

об'єктах і повідомити про їх екскурсантів, підкресливши значення дотримання 

ритуалу при відвідуванні подібних місць. Особливо дотримується ритуал при 

відвідуванні культових об'єктів різних конфесій. При цьому від екскурсантів 

потрібно не тільки дотримання  особливих правил поведінки, але й певної форми 

одягу  (іноді макіяжу для жінок), про що учасники екскурсії повинні бути 

обов'язково сповіщені заздалегідь.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



      ТЕМА 9 Особливості проведення екскурсій за різною тематикою 

 

Питання:  
1. Специфіка і проведення музейних екскурсій 

2. Природознавчі і географічні екскурсії 

3. Заміські екскурсії 

 

Мета: навчальна: Зрозуміти призначення та особливості проведення екскурсій 

тематичної спрямованості, надати характеристику особливостей проведення 

екскурсій історичної, археологічної, мистецтвознавчої, літературознавчої тематики; 

визначити характер проведення оглядових та тематичних екскурсій. 

 

Кількість годин: 12 год. 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності 

 

Література: 

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни «екскурсознавство». 

– Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

6. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

7. Нормативно-правові акти України з питань туризму: збірник законодавчих та 

нормативних актів/Упоряд. М.І.Камлик. – К.: Атака, 2004 р. 

8. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

9. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. В чому полягає специфіка підготовки і проведення музейних екскурсій? 

2. Як поділяються музейні екскурсії? 

3. Що передбачають оглядові музейні екскурсії? 

4. Що передбачають тематичні музейні екскурсії? 

5. Скільки етапів передбачає процес підготовки музейної екскурсії? 

6. Назвіть головні ознаки природознавчих і географічних екскурсій. 

7. Як змістовно поділяються заміські екскурсії? 

8. Назвіть особливості підготовки та проведення літературних  екскурсій. 



1. Специфіка підготовки і проведення музейних екскурсій 

 Здійснення екскурсійного обслуговування в різнопрофільних; музеях насамперед 

визначається особливостями їх експозицій, які включають в себе, зазвичай, 

найбільш цінні в історичному або мистецькому плані пам'ятки. 

Екскурсія завжди може дати значно більше, ніж самостійний огляд експозиції 

музею. Вона допомагає кращому засвоєнню експозиційних тем, звертає увагу на 

найбільш важливі експонати, глибше розкриває їх зміст. Музейна екскурсія може не 

тільки розкрити зміст виставлених експонатів, а й дати розуміння того, що пов'язує 

їх між собою, розповісти про причини, перебіг і наслідки тих чи інших подій; і 

явищ. Завдяки екскурсії відвідувач музею може дізнатися значно більше, ніж 

представлено в експозиції, що не може мати в експозиції повного висвітлення через 

специфіку музейної справи, оскільки в експонованих речах важко відобразити самі 

відношення і дії людей, їхні почуття та ін. 

Зазвичай в музеях різні експозиції, тому і методика проведення екскурсій в 

різних музеях має свою специфіку. Однак є низка прийомів, які можуть бути 

покладені в основу підготовки і проведення екскурсій у будь-якому музеї. 

Музейні екскурсії поділяються на оглядові і тематичні, що вимагає врахування 

певних особливостей їх підготовки і проведення. 

Оглядові музейні екскурсії — передбачають огляд усієї експозиції даного музею і 

дають загальне уявлення про весь музей і його колекції; вони найбільш популярні серед 

приїжджих, які прагнуть ознайомитися з музеєм за одне відвідування. 

Тематичні музейні екскурсії — висвітлюють лише певну частину експозиції, але 

дають можливість більш глибоко і детально ознайомитися з окремими питаннями; такі 

екскурсії популярні серед тих, хто бажає більш глибоко вивчити ту чи іншу тему за 

допомогою експозиції музею і має можливість відвідати його кілька разів. 

     Цикл музейних екскурсій — планомірний, послідовний огляд кількох експозицій 

музею. 

Музейна екскурсія може бути частиною оглядової екскурсії по місту. В цьому 

випадку в музеї розкривається одна з підтем. Бажано, щоб екскурсію в музеї і оглядову 

екскурсію по місту проводив один і той самий екскурсовод. 



Оглядова музейна екскурсія висвітлює окремі найбільш характерні моменти 

історичної події, розвитку певного явища або життя видатної особи. їх проведення 

вимагає широкого висвітлення як експозиції, так і різних видів діяльності 

музейного закладу. При цьому показ пам'яток або висвітлення певного питання не 

завжди пов'язані з попереднім і подальшим моментами екскурсії. В даному випадку 

послідовність показу експонатів в огляді визначається зручністю переходів. 

Фрагментарний показ пам'яток зумовлює і властиву огляду форму викладу 

інформації — тезисну. Оглядова екскурсія охоплює 10-12 залів, при цьому 

рекомендується зосереджувати увагу екскурсантів на 5-10 об'єктах в кожному з 

них. 

У тематичних музейних екскурсіях показ пам'яток залежить від теми і 

послідовності підтем. Розробляючи маршрут екскурсії треба мати на увазі, що він 

не завжди збігається з маршрутом огляду експозиції. Як правило, маршрут 

екскурсії більш стислий. Пріоритет змістовної логіки екскурсії в даному випадку 

дозволяє так звані «петлі» в маршруті. При цьому важливого значення набувають 

хронологічні і тематичні переходи, які пов'язують у тематичну єдність зміст екс-

позиції окремих залів, розділів і окремих пам'яток. Під час тематичної екскурсії 

відвідують 2-3, рідше 4 зали і у кожному з них показують 40-50 пам'яток. 

Існує ще одна важлива особливість, яка полягає в тому, що маршрут в музеї не 

має тривалих пауз. Насиченість експозиції матеріалом на «компактному» марпіруті 

— одна з головних відмінних рис музейної екскурсії. Ця особливість враховується і 

при визначенні тривалості екскурсії: 45-50 хвилин для відвідувачів молодшого і 

середнього шкільного віку, до 90 хвилин для екскурсантів старшого шкільного віку 

і 2 години для дорослих. 

Важливим моментом підготовки музейної екскурсії, як і будь-якої іншої, є 

відбір об'єктів. Велика кількість пам'яток у залах музеїв не дозволяє зупинятися на 

їх повній характеристиці і визначальну роль тут відіграє тема і мета екскурсії. 

Отже, відбирають експонати, які мають надзвичайну виразність і значення: 

унікальні пам'ятки, об'єкти, зовнішня виразність яких не висока, але їх змістовна 

сутність необхідна для характеристики важливих ознак історичного процесу; 

пам'ятки, які відбивають реставраційну, збиральницьку і науково-дослідну роботу 

музею. 



Структура музейних екскурсій — традиційна: вступ, основна частина і 

заключна частина. 

У вступі екскурсовод знайомить відвідувачів з історією музею, називає тему, 

мету і завдання екскурсії, її хронологічні межі, кількість фондів, розділи 

експозиції. Може подаватися характеристика історичної доби, яка відображена в 

експозиції музею. 

В основній частині відповідно до теми екскурсії дають характеристику об'єктів 

експозиції, висвітлення найбільш характерних подій і наукове обгрунтування 

сучасних поглядів на їх значимість. Розповідь має бути пов'язана з показом 

експонатів, їх аналізом. Необхідно і надзвичайно ретельно підготувати висновки по 

підтемах, а також і логічні переходи від однієї групи експонатів до іншої. І у  

заключній частині екскурсовод підводить підсумки екскурсії, робить узагальнення, 

висновки про значення експозиції музею та і його фондів, про особливості його 

науково-дослідної та експозиційної і роботи на сучасному етапі, подає інформацію 

про виставки, які організовує даний музей і які відвідувачі можуть оглянути 

самостійно,  після чого відповідає на запитання екскурсантів. 

Процес підготовки музейної екскурсії включає декілька етапів: 

— постановка мети екскурсії та вибір теми, 

— відбір та вивчення літературних джерел, 

— ознайомлення з експозиціями і фондами музею,  

— відбір екскурсійних об'єктів та складання маршруту екскурсії, 

— підготовка тексту екскурсії, 

— визначення методичних прийомів, 

— проведення екскурсії.  

Кожен з цих етапів досить самостійний, але в той же час всі вони 

взаємопов'язані. Музейні екскурсії, як і інші, мають текст і технологічну карту. 

Теми музейних екскурсій не завжди можуть збігатися з експозиційними — вони 

можуть бути більш широкими або більш вузькими, залежно від мети екскурсії, її 

назви, складу екскурсійної групи. При виборі теми екскурсії враховуються інтереси 

та знання аудиторії, якій вона адресована. Це вимагає застосування 

диференційованого підходу, який враховує вікові, професійні, освітні особливості 

екскурсантів : на всіх етапах підготовки і проведення екскурсії. Враховуючи те, що 



по будь-якій експозиції можна провести декілька екскурсій (по всій ; експозиції, по 

окремих її розділах, по окремих питаннях), перш за все, визначають мету і назву 

екскурсії та її основну ідею. 

Кожна екскурсія повинна бути проведена на належному науковому рівні і має 

бути пов'язана з експозицією музею. Екскурсовод, готуючись до екскурсії продумує 

та визначає ті експонати, на аналізі яких він зупиниться під час екскурсії. 

Добираючи експонати для екскурсії, виходять насамперед з їх змісту і значення, а 

вже потім зважають на їх зовнішній вигляд. Основу екскурсійного показу і 

розповіді : зазвичай мають складати оригінальні матеріали, але не треба забувати  по 

допоміжні, які часто привертають увагу відвідувачів. 

Паралельно з вивченням літератури відбувається знайомство  з експозицією та 

фондами музею. Вивчення літератури необхідно Розпочинати з наукових робіт. 

Поряд з цим, необхідно вивчити мемуарну та художню літературу. Здобуту 

інформацію слід зафіксувати вигляді виписок, тез, цитат, конспекту. Разом з 

вивченням літератури складається перелік експонатів, які будуть використані при 

проведенні екскурсії. 

Робота по вивченню музейної експозиції полягає у систематичному і глибокому 

засвоєнні кожної експозиційної теми, кожного окремого експоната. Вивчаються всі 

експозиційні матеріали — основні і допоміжні. Вивчаються фактичні дані про 

кожний експонат (спосіб виготовлення, місце відкриття, до якої епохи належить, 

яке має значення, як придбаний музеєм та ін.). Вивчення експозиції відбувається як 

самостійно, так і за допомогою працівників музею, які готували дану експозицію, 

звертаються також за консультаціями до спеціалістів у даній галузі знань. 

Значно розширює світогляд екскурсовода, допомагає повніше розкрити зміст 

експозиції, дати ґрунтовні відповіді на запитання екскурсантів — знання фондів 

музею. Для цього вивчають матеріали, які зберігаються у фондах і не подані в 

експозиції, але про які можна розповісти під час екскурсії. 

Підготовка екскурсії передбачає, крім визначення її мети, виділення підтем і 

основних питань. Необхідно скласти план майбутньої екскурсії. При цьому 

враховується місцезнаходження експоната, можливості його огляду, варіанти 

переміщення по залах. Критерієм відбору експонатів слугує їхня важливість у 

розкритті підтем і окремих питань. Особлива увага приділяється експонату, з якого 



починається екскурсія. Він має зосередити увагу екскурсантів, зацікавити їх. Слід 

продумати, наскільки докладно треба розповідати про той чи інший експонат. 

Критеріями відбору експонатів є їх відповідність темі екскурсії, історична або 

художня цінність, виразність форм. На маршруті екскурсії обирають місця зупинок 

екскурсантів, позиції для огляду. Після цього уточнюється тематична структура 

екскурсії та розробляється зміст. Зібраний раніше матеріал по темі екскурсії 

«накладається» на експозиційний, прив'язується до об'єктів показу. 

Це накладає відбиток і на вибір методичних прийомів проведення екскурсії. 

Основне правило проведення екскурсій — поєднання показу і розповіді — властиве 

і музейним екскурсіям. У таких екскурсіях показ переважає над розповіддю. Однак, 

оскільки музейні експозиції готуються спеціально для огляду, методика їх показу 

простіша       у порівнянні, наприклад, з оглядовими екскурсіями по місту. 

При аналізі пам'яток в музейних екскурсіях найчастіше користуються такими 

методичними прийомами як порівняння і реконструкція. Надзвичайна насиченість 

експонатами вимагає чіткості і виразності розповіді. При цьому в основному 

використовують прийоми опису або характеристики об'єкта, цитування справжніх 

документів: або їх копій. 

При проведенні музейної екскурсії треба враховувати склад екскурсійної групи. 

Адже музеї відвідують люди різного віку, різні за освітою та інтересами. Отже, 

екскурсії повинні проводитись так,  щоб вони задовольняли всіх, були цікавими і 

зрозумілими для кожного з відвідувачів. Тому кожна конкретна екскурсія повинна 

мати; певну форму проведення, стиль викладу. Завдання екскурсовода значно 

полегшується, коли в музей приходять організовані групи відвідувачів (учні шкіл, 

працівники місцевих підприємств та ін.). У цьому випадку екскурсія проводиться у 

відповідності з інтересами даної групи і зміст експозиції викладається під кутом 

зору, який цікавить дану групу екскурсантів. 

Інтерес до музею і його пам'яток значною мірою залежить не тільки від 

експозиції, а й від того, як про неї розповідає екскурсовод. Тому  дуже важливе 

значення має хороший виклад матеріалу, образність і виразність мови екскурсовода, 

жвавість та емоційність розповіді, зацікавленість тим, про що розповідається. 

Неграмотна мова, монотонність і кволість викладу можуть зіпсувати враження 



екскурсантів про найкращу експозицію. Необхідно поєднувати пізнавальний та 

емоційний матеріал для того, щоб відвідувачі не стомлювалися і не втрачали уваги. 

Необхідно також передбачити розміщення екскурсантів перед об'єктами 

експозиції (як правило, група розташовується півколом біля вітрин або стендів). 

Треба постійно слідкувати, щоб усі добре чули екскурсовода і бачили матеріали 

експозиції. 

Якісному проведенню музейних екскурсій сприяють прослуховування 

екскурсій з даної тематики, що проводяться досвідченими екскурсоводами музею, 

та самостійне тренування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Природознавчі і географічні екскурсії 

Природознавчі та географічні екскурсії є захоплюючою формою відпочинку і, 

крім того, важливою складовою екологічного туризму, який останнім часом стає все 

більш популярним. Ключовими завданнями таких екскурсій є поширення знань про 

природу, закономірності її розвитку, виховання любові до рідного краю, розвиток 

естетичного смаку. Екскурсовод повинен прищеплювати екскурсантам любов до 

природи, бажання берегти і охороняти її. 

Головною ознакою природознавчих екскурсій є безпосередній   контакт з 

природним середовищем, в якому вони проводяться. Об'єктами при цьому можуть 

бути ліси, гаї, парки, річки, озера, моря, водограї, гори, вулкани, скелі, унікальні 

пам'ятки природи, схід і захід сонця, припливи і відпливи тощо. 

Саме той факт, що екскурсанти можуть вступати у безпосередній контакт з 

об'єктами огляду, насамперед обумовлює методику проведення природознавчих 

екскурсій. Відмінною рисою методики показу об'єкта природи є те, що джерелом 

інформації виступає сам об'єкт, а не події, що з ним пов'язані. Отже, при підготовці 

природознавчих екскурсій відбір літератури підпорядковується тому, які об'єкти і 

чому саме будуть включені в показ. 

Для того, щоб екскурсія мала не тільки науково-пізнавальну цінність, але й 

могла викликати у екскурсантів глибокі естетичні переживання, бажання берегти 

побачену красу, для показу обираються найбільш мальовничі куточки природи. 

Крім того, слід враховувати, що, на відміну від об'єктів історичних, архітектурних, 

літературних та інших екскурсій, об'єкти живої і неживої природи постійно 

перебувають у взаємозв'язку, динамічно змінюють свій вигляд (луки навесні і 

восени, море в штиль і шторм та ін.). 

Психологи стверджують, що 93% сприйняття ґрунтується на візуальних 

відчуттях. Суспільна психологія останнім часом акцентує увагу на їх екологізації, що 

має виключно важливе значення для екскурсійної діяльності 

в контексті аналізу механізмів сприйняття людиною естетичності ландшафтів. Так, 

ландшафт сприймається як незвичайний, якщо його композиція 

і глибока перспектива чітко виражені. Практика свідчить, що візуальний 

прояв контрастності не повинен бути дуже сильним — ця властивість 



саме в малих дозах підкреслює привабливість природного комплексу. 

Загалом, сприйняття естетичності ландшафтного комплексу залежить від 

його екологічного стану. 

Обраний для показу об'єкт повинен бути доступним для огляду, спостереження, 

вивчення, а його місцезнаходження — зручним для транспортного сполучення і 

відпочинку екскурсантів. На кожний об'єкт складається картка. 

 Картка №      об'єкта природознавчої екскурсії 

1. Назва. 

2. Адреса (розташування, місцеположення). 

3. Характеристика об'єкта (площа, тваринний світ, рослинність, ґрунти, гірські 

породи, корисні копалини тощо). 

4. Цінність об'єкта (наукова, навчальна, оздоровча та ін.). 

5. Значення об'єкта (місцеве, обласне, національне, регіональне, світове). 

6. Стан об'єкта (зовсім не пошкоджений, ступінь пошкодження). 

7. Господарське значення і раціональне використання об'єкта. 

8. Законодавчий акт про охорону об'єкта і дата його прийняття. 

9. Літературні та інші джерела. Дата складання картки. Підпис укладача. До 

картки додається схема розташування і фотографія об'єкта. 

При показі об'єктів природи користуються природничо-науковим аналізом, 

порівнянням за подібністю і відмінністю. В природознавчих екскурсіях широко 

використовується прийом зорової реконструкції. Можна, наприклад, уявити болото, 

яке поросло низькорослим чагар-шиком і осокою, замість території, яку перетворено 

після проведення меліорації на високопродуктивне пасовище; випалений влітку 

безвольний степ уявити яскраво квітучим навесні. 

Серед методичних прийомів розповіді в природознавчих екскурсіях найчастіше 

використовують опис або характеристики і пояснення, завдяки яким можна 

висвітлити причинні зв'язки між об'єктами  природи. Глибше зрозуміти 

навколишню природу допомагають спостереження за рослинами, тваринами і 

явищами природи. Зокрема, увага екскурсантів привертається до того, що перед 

дощем ластівки літають низько над землею, в лісі перестають співати птахи, не 

стрекочуть коники тощо. Організовуються і більш складні спостереження, які 



розкривають взаємозв'язок елементів природи (наприклад, вплив мікрорельєфа на 

зволоження ґрунтів, що зумовлює зміну видового складу рослинності на луках). 

Не завжди в природознавчій екскурсії об'єкти або природні явища можна 

показати в натурі: ми чуємо спів птахів, але самих їх 

не бачимо, не можна влітку побачити весняний розлив річки тощо. 

У таких випадках використовуються наочні посібники: 

• натуральні (гербарії, колекції насіння, мінералів); 

образотворчі (репродукції картин художників-пейзажистів, малюнки, 

фотографії рослин, риб, птахів, діорами, карти); 

звукові (записи голосів тварин, співу птахів, шуму водоспаду, морського 

прибою), а також магнітофонні записи музичних творів, віршів про природу у 

виконанні майстрів мистецтв. 

В природознавчі екскурсії рекомендується включати відвідування геологічних, 

мінералогічних музеїв або огляд відповідних розділів краєзнавчих музеїв; бажане 

відвідування обсерваторії, планетарію, Метеостанції, розплідника, зоопарку, 

оранжереї та ін. 

Перед проведенням екскурсії екскурсовод обов'язково повинен провести 

інструктаж групи щодо правил огляду пам'яток природи. Не можна допускати, щоб 

екскурсанти на маршруті забруднювали місця   відпочинку, ліс, залишали написи 

на корі дерев, на скелях тощо. 

У плані екскурсії слід передбачити і відпочинок екскурсантів (в лісі, поблизу 

водойм, на луці), під час якого можна провести бесіди про культуру поведінки 

людини на природі, про завдання охорони природи, адже підтема «охорона 

природи» є обов'язковою складовою будь-якої природознавчої екскурсії. 

За змістом природознавчі екскурсії поділяються на оглядові і тематичні 

(ботанічні, зоологічні, гідрологічні, геологічні, унікальні пам'ятки природи та ін.) 

Серед тематичних екскурсій дуже поширені ботанічні. Під час такої екскурсії 

розповідають про рослинний світ краю, найбільш типові для даної місцевості, а 

також реліктові та екзотичні рослини, розкривають можливості господарського, 

медичного використання флори. Завдання ботанічної екскурсії полягає не тільки в 

ознайомленні з рослинним світом, але й у необхідності розкриття взаємодії і 



взаємозумовленості природних процесів і явищ, їх господарського та оздоровчого 

значення. 

Досить складно проводити зоогеографічні екскурсії, в яких необхідно розкрити 

вплив біологічних умов на видовий склад, розвиток, чисельність, міграцію тварин, 

розповісти про їх значення для людини, господарське використання, а також про 

охорону тваринного світу. 

Гідрологічні екскурсії організовуються по морях, озерах, річках і до водоспадів. 

В них розповідають про значення водних ресурсів у побуті та господарській 

діяльності людини, про розвиток гідроенергетики, законодавство щодо охорони вод 

від забруднення і виснаження. В гідрологічні екскурсії обов'язково включається 

розповідь про рибні ресурси. 

Геологічні екскурсії знайомлять екскурсантів з будовою Землі, історією 

геологічних процесів, багатствами земних надр, розповідають про значення і 

видобуток корисних копалин. Тут обов'язково розкривається підтема «Охорона 

земних надр». 

Одним із різновидів геологічних екскурсій є мінералогічні (до родовищ 

мінералів), в яких повідомляється інформація не тільки про властивості, але й 

використання мінералів, процеси мінералоутворення. Великою популярністю 

користуються екскурсії до унікальних пам'яток природи. 

Унікальні пам'ятки природи — різноманітні природні утворення (одиничні 

об'єкти), які мають наукове або естетичне значення і вимагають бережливого ставлення 

або захисту. До них відносять пам'ятки неживої (печери, скелі, ущелини, гейзери та ін.) і 

живої (реліктові рослини і тварини) природи, унікальні природні комплекси. Цінність 

пам'яток визначається їх незмінністю, збереженням усіх властивих їм рис і особливосте 

Вони вимагають охорони і бережливого ставлення, оскільки під впливом 

діяльності людини руйнуються і втрачають наукову і естетичну привабливість. 

Оглядові природознавчі екскурсії відрізняються від тематичних тим, що до них 

включаються різноманітні об'єкти природи. На оглядових екскурсіях розкриваються 

особливості географічного положення певної території та її природних умов: 

геологічна будова і корисні копалини, рельєф, клімат, ґрунти, рослинний і 

тваринний світ. Таким чином, оглядова екскурсія повинна будуватися за підтемами, 



які об'єднуються між собою логічними переходами, що відбивають взаємозв'язок 

усіх предметів і явищ природи певної території. Екскурсовод повинен розповісти 

про заходи, які здійснюються для охорони атмосфери, вод, надр, земельних 

ресурсів, рослинного і тваринного світу і раціонального використання природних 

багатств. 

3 1972 р. почала діяти Конвенція про захист світової культури та природної 

спадщини. У 1988 р. вона була ратифікована Верховною Радою України. Цим актом 

Україна визнала своїм обов'язком забезпечувати виявлення, захист, зберігання, 

відновлення цінностей і передачу прийдешнім поколінням надбань культурної та 

природної спадщини. Україна вже може пишатися тим, що світового значення набули 

визначні пам'ятки культурної спадщини — Національний заповідник «Софія Київська», 

Києво-Печерська Лавра та Історичний центр Львова. Нев'януча краса української 

природи дає надію на світове визнання її природної спадщини. Природній спадщині 

дедалі більше загрожує небезпека. її збереження має стати справою кожного. 

Шацькі озера — це група озер у межиріччі Західного Бугу і Прип'яті, їх 

називають казковою колекцією лісових пейзажів та краєм озер — «голубими очима 

Волині». Оточені стрункими соснами чи кучерявим верболозом, вони здавна 

приваблюють любителів природи. У цій групі близько 30 озер, а найбільшим з-поміж 

них є Світязь (площа 27,5 га). Живляться озера переважно атмосферними та 

підземними водами. Більша частина озер перебуває у складі Шацького національного 

природного парку. Поруч із озерами на території парку знаходяться соснові ліси, 

чорницево-зеленомохові та низинні осокові болота. 

Поліські болота та Словечансько-Овруцький кряж. У складі цього об'єкта 

представлені чи не найбільш утаємничені в Україні природні комплекси — поліські 

болота, що охороняються у Поліському природному заповіднику і гідрологічному 

заповіднику «Дідове озеро», а також унікальний витвір природи Словечансько-

Овруцький кряж. Він простягається на 60 км і має максимальні абсолютні висоти до 316 

м, височить над болотами на 50-60м. Складений кварцитами, пісковиками та 

профілітовими сланцями. Великою цінністю кряжу є скельно-дубові праліси та соснові 

ліси з домінуванням у підліску реліктової рослини рододендрону жовтого. Унікальним є 



генофонд папоротей, плаунів та мохоподібних. Із рідкісних птахів розповсюджені: 

лелека чорний, глухар, журавель, сірий пугач, змієїд, білобін, підорлик малий. 

Українські Карпати репрезентують ділянки Карпатського біосферного 

заповідника. Він уже отримав міжнародне визнання, увійшов до мережі біосферних 

резерватів ЮНЕСКО і отримав Європейський диплом від ради Європи. У його складі 

— переважно лісові масиви від передгір'я до субальпійського та альпійського поясів 

(на висотах 1800-2061 м над рівнем моря). Це і найбільші в Європі осередки букових 

та смерекових-ялицево-букових пралісів, знаменита Долина нарцисів, найвища 

вершина України — гора Говерла, субальпійські озера льодовикового походження. Тут 

охороняється більше тисячі рослин. 64 види рослин і 72 види тварин занесені до 

Червоної книги. 

Розточчя — це горбисте пасмо (кряж) на межі України з Польщею (у межах 

України має довжину 60 км). Це місце Головного європейського вододілу. Тут води 

розтікаються у Чорне та Балтійське моря. Звідси починаються русла Західного Бугу, 

Дністра та Сяну. Поширені букові, грабово-букові, соснові і буково-соснові ліси, а 

витоки річок заболочені. Серед найбільших природоохоронних територій кряжу —

заповідник «Розточчя» та національний природний парк «Яворівський». 

 Кременецькі гори. На північній межі Подільської височини підносяться на 100-

200м (абсолютна висота 406м н. р. м.) ерозійні останці — гора Замкова, Черча, Дівочі 

Скелі, Страхова, Маслятин, Бужа, що утворюють Кременецьку гряду або Кременецькі 

гори. їхня довжина сягає 45 км. Тут знаходиться відділення природного заповідника 

«Медобори» — Кременецькі гори. Серед численних історико-культурних пам'яток 

найбільш значним є комплекс Почаївської Лаври, перша згадка про яку відноситься до 

1450 р. 

Подільські Товтри або Товтровий кряж витягнутий майже на 200км, має 

абсолютні висоти до 440м. Складений скелястими розчленованими вапняковими 

пасмами із підземними печерами, шахтами та гротами. Тут росте майже 1700 видів 

рослин, з яких 60 видів (та 29 видів тварин) занесено до Червоної книги України. Вони 

охороняються у межах природного заповідника «Медобори» та національного 

природного парку «Подільські Товтри». У стародавньому місті Кам'янець-Подільському 

є давня (вперш6 згадується 1374 року) Кам'янець-Подільська фортеця. У Товтрах виявлені 



джерела мінеральної води з лікувальними властивостями. Канівські гори (дислокації) є 

унікальним для рівнинних областей складчастим геологічним утворенням. Вони 

розчленовані ярами із глибиною врізання до 100 м, потужними зсувними тілами 

гірських порід давнього та сучасного походження. Панує думка, що ці гори 

утворилися внаслідок тиску Дніпровського льодовика на етапі його деградації на 

правий схил долини Дніпра. Тут у 1923 р. створено Канівський природний заповідник 

та у 2000 р. — Трахтемирівський регіональний ландшафтний парк, поряд з яким 

Трахтемирівський історико-культурний заповідник з 63 пам'ятками археології. На 

Тарасовій горі знаходиться поховання та меморіальний музей пророка української 

духовності, поета, письменника, художника — Тараса Шевченка. 

Святі гори. Подібна до гірської (відносна висота до 200 м), ця місцевість 

розташована на правому березі Сіверського Дінця. Крейдяна гряда утворилася з осадів 

моря, яке існувало тут 100-80 млн. років тому (крейдовий період). Ерозія Сіверського 

Дінця відкрила високі крейдяні схили та урвисті скелі. Розлогі схили вкриті мішаним 

та сосновим лісом із сосною крейдяною (реліктовий вид із льодовикового часу, 

занесений до Червоної книги України), зустрічаються і степові ділянки з рослинністю 

крейдових відслонень; на вершинах і схилах росте багато ендемічних рослин. У 1997 р. 

тут було створено національний парк «Святі Гори».  

Асканія-Нова. Відома під цією назвою степова територія була взята під охорону 

однією з перших в Україні — ще у 1898 р. З 1985 р. є біосферним заповідником. Він 

забезпечує збереження єдиної в Європі ділянки цілинного типчаково-ковилового степу з 

домінуванням дернових злаків. Структуру рослинності цієї території складають 

справжні, лучні і чагарникові степи, болотисті луки. Флора заповідника налічує 1316 

видів рослин, а у фауні 67 видів ссавців, 272 види птахів і близько тисячі видів — комах. 

Заповідник також відомий своїм зоопарком, де є представники 44 видів копитних та 45 

видів кілегрудих птахів, і дендропарком серед степу. 

Острів Хортиця (довжина 12 км, ширина — 2,5 км) знаходиться на Дніпрі нижче 

греблі Дніпровської гідроелектростанції. Тут представлені усі ландшафтні зони 

України — від степів до гір. На скелястих підвищеннях, у ярах, урочищах, плавнях 

росте більше тисячі видів вищих рослин, 11 з яких занесені до Червоної книги України, 

41 вид — релікти і ендеміки. Хортиця входить до складу геологічного заказника 



«Дніпровські пороги». Тут також виявлені археологічні та історичні пам'ятники різного 

часу: епохи пізньої бронзи, Черняхівської культури II—VI ст., Київської Русі IX—XIII 

ст., Запорізького козацтва XV-XVIII ст. З 1965 р. острів входить до складу Державного 

історико-культурного заповідника «Хортиця». 

Великий Каньйон Криму знаходиться у межах Головної гряди Кримських гір. 

Його довжина близько 3 км, ширина переважно 2-4м, а глибина До 350 м. Він 

утворився у результаті ерозійної діяльності поверхневих вод уздовж тектонічних тріщин. 

У каньйоні знаходяться пороги, водоспади, численні заглиблення, т. зв. гігантські 

котли. Для збереження рідкісної 

флори, зокрема тису ягідного і рослин родини зозулинцевих, тут організовано 

ландшафтний заказник «Великий Каньйон Криму». 

Червона Печера (Кизил-Коба) — карстова порожнина у Гірсько-Крим-ській 

карстовій області. Довжина печери складає 13700м, амплітуда - до 135 м. Вона 

використовувалася у VII—VI ст. до н.е. з культовою метою а пізніше — як схованка. 

Червона починається чотирма поверхами, часто сифонного характеру, з окремими 

обвальними залами 30^40 м заввишки, а далі набуває вигляду галереї 12 м завширшки і 

4-12 м заввишки, місцями розширюючись у величезні підземні зали. Існуюча в печері 

ріка складається з проточних озер загальним об'ємом 15,5 тис. м3; її стік може 

перевищувати 20 м3/сек. В урочищі, де розташований вхід у печеру, росте ліс із граба, 

клена польового, дуба пухнастого. Печера є пам'яткою природи загальнодержавного 

значення. 

Грязьові вулкани Керченського півострова. Виникнення грязьових вулканів у 

Криму на Керченському півострові зумовлене особливостями геологічної будови та 

нафтогазоносністю цього району. У рельєфі — це конічні горби або похилі підвищення 

заввишки до 60 м. Всього на Керченському півострові відомо близько 50 вулканів, 

більшість з яких згаслі, а деякі зайняті озерами. Вулкани Джау-тепе та Восходівський 

один раз на кілька або десятків років ще вивергають значні маси густої брекчії, а 

виверження відбувається протягом кількох діб і супроводжується вибухами, слабкими 

струсами самозайманням газів. 

Чатирдаг або Шатро-гора — це гірський масив у центральній частині 

Головного пасма Кримських гір. Переважають висоти 1000-1300 м, найвищою 



вершиною є Еклізі-Бурун (1527 м). Із заходу, півдня і сходу Чатирдаг обмежений 

тектонічними розломами із закладеними у них річковими долинами. Тут відомо понад 

150 карстових печер, шахт, колодязів, близько 800 великих карстових лійок 

(довжиною до 250м і глибиною до 60м), улоговин, карових полів. Найвідоміші 

печери: Тисячоголова, Холодна, Бездонна, Суук-Коба, Бінбаш-Коба та Мармурова. 

Масив є заповідним урочищем. У складі його флори 57 видів є ендеміками Криму. 

Тут також знаходиться геологічний заказник «Гірський карст Криму» площею 4316 

га. 

Карадаг. Гірський масив Карадаг розташований у східній частині Головно 

го пасма Кримських гір на узбережжі Чорного моря. За походженням — це 

підводний згаслий вулкан часів юрського періоду, піднятий на поверхню 

землі більш пізніми горотворчими процесами. На Карадазі поширені ори 

гінальні форми вивітрювання (екзотичні останці, башти, стовпи, піки). Тут 

збереглися характерні риси вулканічної діяльності. Мінералогічна спад 

щина представлена кришталем, аметистом, сердоліком, агатом, яшмою, 

опалом. У 1979 р. тут створено Карадазький природний заповідник До оглядових 

природознавчих екскурсій можна віднести екскурсії заповідниками. При проведенні 

екскурсії заповідником необхідно пересуватися тільки за строго визначеним 

маршрутом, на якому передбачені оглядові майданчики і місця для відпочинку. 

Маршрут прокладається так, щоб на ньому можна було показати найбільшу 

кількість рослин і тварин, типових для даного заповідника. В екскурсії необхідно 

підкреслити велику роль заповідників у збереженні реліктових і рідкісних рослин і 

тварин. Екскурсії заповідниками і до їх музеїв, як правило, проводять наукові 

співробітники заповідників. 

В окрему групу виділяються географічні екскурсії. Коло питань, які висвітлюють 

географічні екскурсії ширше, ніж в природознавчих. Географічні екскурсії 

охоплюють знайомство не тільки з природою країни, але й господарством, 

культурою і побутом населення. Тобто змістовну сутність географічної екскурсії 

визначають природні і культурно-економічні особливості території. 

Більшість географічних екскурсій відносяться до оглядових. Об'єкти 

географічних екскурсій — ландшафти, або цілісні територіальні комплекси, в 



кожному з яких взаємодіють природа, населення і господарство. В оглядових 

географічних екскурсіях висвітлюють наступні питания: 

—історія природи і господарства, при цьому акцент робиться на розкритті 

причинних зв'язків і динаміки природних і суспільних процесів; 

—природні ресурси території та їх освоєння, облік і раціональне використання; 

—територіальні відмінності, різноманітність природного і культурного 

середовища (типи ландшафтів, природні і економічні райони тощо). 

Досить виправданим є проведення тематичних географічних екскурсій, які 

знайомлять з окремими компонентами ландшафту (рельєфом, рослинністю, 

ґрунтами і т.п.), якщо в них розкривається вплив того чи іншого компонента 

ландшафту на господарське освоєння і використання території. Тематичною 

географічною екскурсією може бути і етнографічна, якщо до її змісту включається 

розповідь про культуру і побут населення, його господарську діяльність, 

цивілізаційну Роль окремого етносу. 

Географічні екскурсії за розміром територій, що вивчаються, або За масштабом, 

поділяються на краєзнавчі і країнознавчі. 

Краєзнавчі екскурсії знайомлять екскурсантів з містом, селищем і його 

найближчими околицями на відстані декількох десятків Кілометрів. Вони 

ґрунтуються на місцевому матеріалі, який зібраний переважно місцевими 

мешканцями. Такі екскурсії покликані детально познайомити з територією: її 

географічним положенням, природою, фактами і подіями, які визначають долю саме 

цього міста, селища, їхня мета — привити любов до рідного краю, повагу до 

славетних діянь його людей. 

 Під краєзнавством розуміють всебічне вивчення певної частини країни — 

локальної території. Будь-яка екскурсія включає в себе елементи краєзнавства, але не 

кожну екскурсію можна назвати краєзнавчою. 

Не можна, наприклад, вважати краєзнавчими оглядові екскурсії крупними 

містами, оскільки більшість об'єктів в них має не стільки місцеве, скільки 

національне, світове значення. Крім того, в матеріалах оглядових міських 

екскурсій не знаходять достатнього відбитку географічне положення і 

природні особливості території. 



В сучасних умовах формування і розвитку незалежної України поширення 

краєзнавчих екскурсій набуває особливого значення в контексті формування 

національної свідомості, адже, їх найважливішою ознакою є локальність матеріалу. 

При цьому місцеві події під час краєзнавчої екскурсії розкриваються на фоні 

загальнонаціональних, дається їх сучасна оцінка. Основу джерельної бази для таких 

екскурсій складає краєзнавча, мемуарна і художня література, яка містить описи 

природи, історії краю; фотографії, слайди, кінофільми місцевих фото- і 

кінолюбителів. У таких екскурсіях використовуються топонімічні відомості, 

історичні назви місцевостей, вулиць і площ, спогади старожилів краю, краєзнавців-

ентузіастів. 

Матеріал щодо невеликого міста збирається за наступним планом: 

— час виникнення міста; 

— походження його назви; 

— розкриття символіки герба (якщо такий є); 

— природні умови міста і його околиць; 

— демографічні дані, етнографія;  

— пам'ятки старовини; 

—імена і біографії видатних мешканців міста; 

—походження місцевих назв; 

—господарське життя міста. 

Краєзнавчі екскурсії селом повинні включати відомості про час його виникнення 

і походження назви; про природні умови і багатства; про старожилів; земельне 

питання (розмір наділів перших поселенців, ремесла). Крім того, слід подати 

демографічні і етнографічні відомості, розповідь про участь мешканців села у 

важливих суспільних подіях, про сучасний стан господарства і перспективи його 

розвитку. 

При показі об'єктів насамперед слід розкрити їх краєзнавчу роль: І з якою 

подією місцевого життя або біографією відомої в краї людини пов'язаний об'єкт, 

чому він розташований саме в такому місці, що  являє собою в архітектурному 

відношенні і чим пояснюється його архітектурний стиль тощо. При показі окремих 

частин місцевості розкриваються їх своєрідність або типовість для даного краю, а 

також зв'язок з історичними подіями, які відбувалися на даній території. 



Серед методичних прийомів показу і розповіді частіше, ніж в інших екскурсіях, 

екскурсовод використовує прийом локалізації подій, зорової реконструкції об'єкта і 

подій, порівняння, показ наочностей. У розповіді подається як опис об'єктів, так і 

пояснення ролі тих чи інших подій у житті краю. Широко використовується прийом 

цитування. В даному випадку цитати повинні мати пряме відношення до краю, 

подій, які тут відбувалися, до життя окремих особистостей. Щодо інших 

методичних прийомів, то широко використовується прийом руху, зустрічі з 

цікавими людьми, старожилами. Рекомендується включати в екскурсію 

відвідування краєзнавчого музею. Маршрути краєзнавчих екскурсій, як правило, 

будують за тематичним принципом (лише історичні екскурсії — за хронологічним). 

Доцільною вважається кільцева або радіальна конфігурація маршруту. Причому 

перевага віддається першим, адже на кільцевому маршруті окремі відрізки не 

повторюються. 

Країнознавчі екскурсії охоплюють більш великі простори — область, або 

декілька сусідніх областей, країну або декілька сусідніх країн. У цьому випадку 

екскурсантам дають уявлення про суттєві риси великих територій вибірково і більш 

поверхово. Для країнознавчих екскурсій зручніше складати лінійний (транзитний) 

маршрут без повернення в пункт відправки. 

Опис природи як підтема може бути включений в літературні екскурсії, де 

читають вірші, уривки з прозових творів, написаних письменником чи поетом під 

час перебування в різних куточках країни. Значне місце тема природи займає в 

дорожній інформації під час заміських екскурсій, на маршрутах вихідного дня. 

Основні методичні прийоми, які використовуються в природничих і 

географічних екскурсіях: 

—природознавчий аналіз; 

—порівняння; 

—зорова реконструкція; —- опис; 

—пояснення; 

—коментування; 

—спостереження об'єкта в русі та ін. 
 
 
 
 
 



  3. Заміські екскурсії 

Змістовно заміські екскурсії поділяються на оглядові і тематичні. Оглядові 

заміські екскурсії найчастіше мають краєзнавчий характер. Вони будуються на 

показі різноманітних об'єктів: пам'яток далекого минулого і новобудов; місць, де 

відбувалися знаменні події; будівель і споруд, пов'язаних з розвитком науки, 

господарства, культури; заповідних місцевостей тощо. Для таких екскурсій 

характерна велика кількість об'єктів показу і підтем. 

У тематичних заміських екскурсіях основна тема розкривається в кінцевому 

пункті, оскільки під час переїзду може не бути об'єктів, що з нею пов'язані. 

Композиційно заміська екскурсія будується так само, як і будь-яка інша. Вона 

складається із вступу, основної і заключної частини. Вступ доцільно зробити на 

місці посадки групи в транспортний засіб, до початку руху, а сама екскурсія може 

починатися або за містом, або в межах міста біля об'єкта, тісно пов'язаного з темою 

екскурсії. 

Обов'язком екскурсовода на заміських маршрутах є організація відпочинку 

екскурсантів. Оскільки така екскурсія триває цілий день (10-14 годин), необхідно 

передбачити перерви для їжі, попередити екскурсантів про зупинки на відпочинок 

у певних місцях, тривалість зупинок, правила поведінки в місцях відпочинку. 

Переїзд до пункту, де відбувається екскурсія є особливим елементом. На шляху 

групи найчастіше зустрічаються об'єкти, які можуть викликати загальний інтерес 

екскурсантів, але не стосуються безпосередньо теми екскурсії. Стосовно таких 

об'єктів екскурсовод дає довідкову інформацію. 

Довідки про об'єкти, які зустрічаються на маршруті, події і факти, які мають 

опосередковане відношення до теми екскурсії, або взагалі з нею не пов'язані, але 

збагачують її сприйняття, називають дорожньою екскурсійною інформацією. 

Дорожня інформація подається під час пауз у викладенні екскурсійної теми і 

відрізняється від екскурсії як такої тим, що тут першості набуває розповідь, а зорові 

враження можуть бути відсутні; не передбачаються виходи для огляду об'єкта. 

Зміст дорожньої інформації не підпорядковується темі і матеріал, який 

викладається, може мати сторонній характер. 

До дорожньої інформації включають довідкові дані, які характеризують район, 

край, яким прокладено маршрут. її підтемами повинні бути природа, господарство, 



розвиток культури і майбутнє краю, історія, охорона пам'яток, розповідь про 

видатних особистостей. Оскільки дорожня інформація зазвичай подається під час 

руху автобуса або іншого транспортного засобу, екскурсовод повинен пам'ятати 

про правила показу пам'яток під час руху. 

Головною вимогою до змісту дорожньої інформації є те, що в ній не повинен 

повторюватися матеріал оглядових і тематичних екскурсій, які проводяться в 

кінцевих пунктах заміської екскурсії. Дорожня інформація не має технологічної 

карти, складається і затверджується тільки її текст. Лише особиста майстерність 

екскурсовода, його творчий і оригінальний підхід дозволяють використати 

індивідуальний текст так, щоб дорожня інформація не відволікала від теми основної 

екскурсії, але спонукала до пізнання, не втомлювала екскурсантів, а заохочувала їх 

до нових знань, збагачення світогляду. 

Процес вдосконалення професійної майстерності екскурсовода безмежний і 

ґрунтується на двох складових: 

1) знання: загальні знання (ерудиція) і знання зі спеціальності (ерудиція по 

спеціальності), знання екскурсійної теорії, методики проведення. Екскурсій, 

психології і педагогіки, основ ораторського мистецтва, логіки й етики; 

       2) вміння: сформулювати знання, викласти власні думки до проведення 

екскурсії (в тексті), розповіддю і показом розширити світогляд людей, донести 

знання до аудиторії. Від екскурсовода не вимагається, щоб він був спеціалістом в 

усіх  галузях знань і міг відповісти на будь-яке запитання. Ексурсоводами-

ерудитами прийнято називати тих, хто має глибокі знання з 2-3-х екскурсій і може 

на цьому підґрунті підготувати варіанти екскурсій Для різних категорій споживачів, 

розвивати і вдосконалювати екскурсійний продукт певної тематичної 

спрямованості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      ТЕМА 10 Професія – екскурсовод 

 

Питання:  
1. Зовнішній вигляд і манери екскурсовода 

2. Мова екскурсовода 

3. Вербальні і невербальні засоби мовлення 

 

Мета: навчальна: Зрозуміти призначення та особливості професії 

екскурсовода, надати характеристику етапам становлення професії, приділити увагу 

мові екскурсовода, зовнішньому вигляду та манерам екскурсовода. 

 

Кількість годин: 12 год. 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки:  

 

Література: 

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни «екскурсознавство». 

– Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

6. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

7. Нормативно-правові акти України з питань туризму: збірник законодавчих та 

нормативних актів/Упоряд. М.І.Камлик. – К.: Атака, 2004 р. 

8. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

9. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 
 

1. Які вимоги до професії "екскурсовод"? 

2. Які ви знаєте практичні вміння та знання екскурсовода? 

3. Що характеризує особистість екскурсовода? 

4. Якими здібностями володіють екскурсоводи? 

5. У чому проявляється індивідуальність екскурсовода? 

6. Якими знаннями повинен володіти екскурсовод? 

7. Що означає вербальне та невербальне спілкування? 

8. Які вимоги до зовнішнього вигляду екскурсовода? 
 



1. Зовнішній вигляд  і манери екскурсовода 

Зовнішній вигляд екскурсовода - це те, що впадає у вічі екскурсантам, як тільки 

він постає перед ними. Постаючи перед аудиторією екскурсовод повинен бути 

впевнений, що зовнішній вигляд відповідає вимогам екскурсантів і обстановці, 

завжди пам'ятати про те, що неохайність і недбалість в одязі можуть зашкодити. 

Зазвичай, зачіска має бути в порядку, руки і нігті - чисті, взуття начищене, сукня чи 

костюм випрасувані. 

Чоловік має бути добре поголеним, зайві речі не повинні випинати кишені, у 

боковій кишені не повинно бути ручок, окулярів і олівців. 

Жінка, безумовно, повинна знати, якої довжини у неї рукав, наскільки 

відкритий виріз горловини, як сидять на ній брюки чи спідниця, де знаходяться 

нагрудні кишені. Вона повинна попередньо оцінити, як виглядає її вбрання, коли 

вона стоїть, сидить чи ходить.  

Прикраси   повинні   підкреслювати   зовнішність   жінки,   не привертаючи до 

себе уваги. Основне правило: позбавитись усього, що хитається, занадто блискуче і 

мінливе, дзвенить і шумить, тим  відволікаючи   увагу   слухачів   від   того, що  

говорить екскурсовод. 

У макіяжу тільки одне призначення: він повинен допомагати жінці показати 

свою природну красу, підкреслити переваги і трохи приховати недоліки. Він не 

повинен привертати до себе увагу, але водночас має відповідати вимогам моменту і 

стверджувати певний імідж жінки. 

Манери екскурсовода знаходять свій вираз не тільки в зовнішньому вигляді, 

одязі, але й у способі триматися, в розмові з іншими людьми, з екскурсантами. Слід 

пам'ятати, що поведінка екскурсовода, манера проведення екскурсії є проявом рівня 

його загальної культури. 

Удосконалюючи свою майстерність, потрібно позбавлятися від різних звичок - 

голосно розмовляти, надмірно жестикулювати, переривати співбесідника, 

використовувати в розмові різкі вирази, робити грубі зауваження тощо. 

З екскурсійною аудиторією має бути встановлений тісний контакт. Для того, 

щоб виступати перед слухачами професійно, слід інколи попрактикуватись перед 

дзеркалом, подивитись на свою міміку, на перебіг виразів обличчя під впливом 

різних почуттів. Щоб не втратити контакту з аудиторією, слід, не поспішаючи, 

переводити погляд з однієї групи екскурсантів на іншу, не намагаючись уперто 

дивитися то на одного, то на іншого. 

Правильна поза також досягається тренуванням, вона має бути невимушеною, 

без напруги. Головне для пози - стійка рівновага тіла і його рухливість. Під час 2-3-

годинної екскурсії екскурсовод неодноразово змінює свою позу. Робиться це 

природно, так, щоб у слухачів не створилася уява, що екскурсовод не може знайти 

собі місця. 

Важливе відпрацювання навичок етикету. Екскурсійні працівники вважають за 

доцільне ввести поняття екскурсійного етикету, що має сприяти підвищенню 

культури туристично-екскурсійного обслуговування. 



2Мова екскурсовода 

Мова екскурсовода як майстра публічного слова э важливою складовою його 

професійної майстерності. За думкою Б. В. Ємельянова екскурсовод по відношенню 

до аудиторії може виступати як інформатор, коментатор, співбесідник, порадник і 

емоційний лідер. Але, насамперед, екскурсовод є просвітителем, поширювачем 

знань серед населення. 

У своїй роботі екскурсовод використовує різні форми ораторського мистецтва. 

Такі з них як лекція, реферат, доповідь що є формами одного з основних жанрів 

ораторського мистецтва - академічної промови, мають на меті навчити іншого тому, 

що оратор засвоїв і зрозумів по-своєму. Екскурсія, що являє собою синтез різних 

форм ораторського мистецтва, має й свої особливості, які вигідно відрізняють її від 

інших форм просвітницької діяльності. Успіх екскурсії залежить від професійної 

майстерності екскурсовода, і значною мірою від його мови, головною вимогою якої 

є грамотність, образність, „вразливість і зворушливість". 

Мова підрозділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мова має 

комунікативні значення, її зміст орієнтований на розуміння іншими людьми. 

Розповідь екскурсовода - це зразок зовнішньої мови, основне завдання якої - 

впливати на свідомість та діяльність людей, передавати їм визначену інформацію, 

повідомляти знання про конкретні об'єкти і тим самим домагатися, щоби історичні 

події, явища природи тощо отримали правильне відображення у людській 

свідомості. Передача знань і відображення дійсності - дві основні функції мови. 

"Мовлення - це конкретне застосування мови для висловлення думок, почуттів і 

настроїв". Існують такі види мовлення: активне (монологічне), реактивне 

(діалогічне). 

Зовнішня мова екскурсовода знаходить вираз у двох формах: монологічній 

(монолог) і діалогічній (діалог). 

Монологічна форма мови займає чільне місце в будь-якій екскурсії, незалежно 

від виду та теми. 

У    ході    діалогу    ставляться,    уточнюються    запитання, подаються репліки. 

Характерним для діалогічного мовлення є й те, воно  здебільшого  протікає  в  

умовах  конкретної  ситуації  і супроводжується невербальними засобами 

спілкування - жестами, мімікою, пантомімікою тощо. 

Внутрішня мова - це мова всередині себе, попереднє нормування думок, які 

будуть повідомлені аудиторії. Внутрішня мова спирається на знання людини, що 

були отримані нею раніше. 

Екскурсовод використовує внутрішню мову в процесі розробки нової теми 

(підтеми, одного з основних питань). Отже, внутрішня мова екскурсовода передує 

зовнішній. 

Стиль мови екскурсовода являє собою манеру словесного виразу думок, має 

свої особливості в побудові фраз і вживанні слів, може розглядатися як сукупність 

різних форм і прийомів розповіді. Його характерні особливості - ясність, 



лаконічність, точність, образність (наочність), емоційність, чистота. 

Індивідуальний стиль мови окремих екскурсоводів є однією з важливих 

особливостей, що характеризують високий рівень їх особистої професійної 

майстерності. 

Стиль мови екскурсовода відбиває його мовну культуру. 

Розповідь екскурсовода може носити характер оповідний або 

реконструктивний. Оповідний стиль викладу матеріалу характерний для більшості 

екскурсій, так само для лекцій та бесід. Оповідач створює своїм слухачам уявлення 

про те, де і як відбувалися визначені події. 

Реконструктивна розповідь ставить своїм завданням відтворити перед 

слухачами той чи інший предмет, подію у первісному вигляді. Реконструктивний 

стиль розповіді найбільш характерний для архітектурних, історичних і літературних 

екскурсій. 

Темп і ритм мови екскурсовода диктується змістом розповіді. Протягом 

екскурсії вони можуть змінюватися - прискорюватися або уповільнюватися. Темп 

мови має бути таким, щоб зміст її сприймався і засвоювався найбільш ефективно. 

Ритм мови - рівномірне чередування прискорення та уповільнення, тривалості та 

стислості, напруження та послаблення в конкретних частинах розповіді. 

Мова екскурсовода  повинна бути  складною,  природною, щирою. Для 

екскурсовода важливо мати добру дикцію. 

Недоречне вживання стандартних фраз і слів, наприклад, „значить", „так 

сказати" тощо. Недоліками мови є шепелявість, гнусавість, в'ялість вимови, 

недоговорювання закінчень фраз і слів. 

Необхідно слідкувати і за інтонацією своєї мови. Вміння екскурсовода 

вимовляти окремі слова або цілі фрази з різним інтонаційними відтінками має 

велике значення. 

Культура мови. Культурною вважають  таку   мову,   що характеризується 

багатством словника,  широким  використанням граматичних конструкцій,     

художньою     виразністю,     логічною стрункістю, доцільністю жестів і міміки. 

Поняття „культури мови" відноситься як до мови усної, так і до мови 

письмової. Кожна з них має свої особливості. І та і інша мова повинна бути 

змістовною, зрозумілою, виразною і дієвою. 

Екскурсовод повинен володіти основами усної та письмової мови. Культура 

письмової мови знаходить свій вираз у таких творах екскурсовода, як контрольний 

та індивідуальний тексти, технологічна карта екскурсії, реферат, доповідь, лекція на 

методичних заняттях, рецензія, бібліографічний огляд. Контрольний текст екскурсії 

викладається літературною мовою, тому що призначений для читання, а 

індивідуальний текст викладається розмовною, тому що є основою „звучного 

слова". 

„Екскурсія як сума повідомлених знань і визначена система дій по їх передачі 

аудиторії заснована на єдності мовної, психологічної і комунікативної культури 



мови". 

Мовна культура передбачає культуру граматичних форм і синтаксису мови, 

культуру вимови (звуків, слів, інтонацій), стилістичну культуру мови, культуру 

жестів і міміки. 

Психологічна культура мови включає поняття: змістовність, зрозумілість, 

граматична і стилістична виразність, вплив мови (вимога, рекомендація, завдання, 

порада, прохання, попередження, докір, заборона). На психологічній культурі мови 

заснована дія методичних прийомів ведення екскурсії. 

Комунікативна культура мови включає такі поняття як: екскурсовод - 

джерело інформації, розповідь екскурсовода - система оригінальних повідомлень. 

Комунікативні якості мови передбачають  правильність, точність, логічність,     

чистоту, виразність, багатство мови. "Мова впливає на слухача насамперед 

фактичним змістом, у звичайній, науковій або художній формі. Силі впливу мови 

сприяє також її зрозумілість і виразність". 

Роботу над мовою екскурсоводу потрібно розпочинати з оволодіння технікою 

мови (дихання, голос, дикція). 

Звучність   голосу  дає  екскурсоводу   можливість  донести промову  до  

аудиторії.   „Виразність   промови   в   межах  речення визначається   темпом,   

артикуляцією,    висотою   та   тембром    і залежить   від   правильного  дихання,   

його  частоти,   глибини  та контрольованості". Екскурсовод повинен     працювати  

над постановкою свого голосу, пам'ятаючи такий афоризм: „який би не був сильний 

голос, він повинен бути нижче тої сили,  що його оживлює". 

Стефан Яворський - визначний письменник-полеміст і церковний діяч, відомий 

також і як ритор, - наголошував на тому, що голос має бути різним відповідно до 

справ і речей виголошуваних. Так, „у печалі сумовитий і густий, у пристрасті 

притишений, добрий, сумний. Силою помірний, у стані задоволення рівний, світлий, 

веселий, вільний" тощо. Стефан Яворський вважав, що вираз обличчя має 

змінюватись залежно від змісту промови: іноді ласкавий, іноді печальний, іноді 

веселий. Очі також повинні відповідне промовляти. І руки треба використовувати. 

Наприклад, коли йдеться про небо - показувати у височінь, про землю - вниз. 

Важливо також, щоб і дикція екскурсовода (манера вимови звуків і слів) була 

ясною і чіткою. Екскурсовод також повинен слідкувати за інтонацією своєї мови, 

тобто підвищенням і зниженням голосу при вимовлянні слів і речень. Мовна 

інтонація повинна бути логічно виправданою, тому що основою розповіді є не 

тільки думка, але й почуття. Зміна інтонації може бути викликана сенсорним 

змістом розповіді. У цьому випадку вміння екскурсовода вимовляти окремі слова і 

цілі фрази з різними інтонаційними відтінками має велике значення. 

Постійна робота по розвитку культури, мови збагачує словниковий запас 

екскурсовода, дозволяє йому правильно обирати і вживати слова в розповіді, дає 

можливість відпрацювати свій індивідуальний стиль мови. 

 



3 Вербальні і невербальні засоби в мові екскурсовода 

 

До виразних засобів мови відносять способи та прийоми образного оформлення 

(виразності) думки. Практикується це в тих випадках, коли   необхідно   якось   

посилити   мову   екскурсовода, зробити її більш яскравою, виразною і 

переконливою.                       

У   розповіді   екскурсовода   можливо   використовувати ті виразні засоби, які 

характерні для мови лектора, оратора: синоніми, антоніми, омоніми, порівняння 

тощо. 

Синоніми. Синонімами називають слова, які співпадають або схожі між собою 

за значенням. В екскурсійній мові, наприклад замість слова „воїн" можна 

використати "вояк", боєць", „солдат"  замість слова „тривало" можна використати 

слова: „нескінченно" „ціла вічність", „тривалий час". 

Користуючись синонімами екскурсовод домагається більш чіткої передачі 

змісту матеріалу. 

Використовує екскурсовод і перифразу (парафразу) - один з видів синоніма. У 

перифразі відбувається заміна найменування предмету, прізвища письменника, 

історичного діяча іншим, іноді багатослівним виразом. Наприклад, поняття „тісно" - 

можна замінити виразом „яблуку ніде впасти"; „замовкнути" - „прикусити язика". В 

екскурсії „Архітектурні пам'ятки Печерська" будинок В. Городецького називають 

„будинком з химерами". 

Антоніми - слова, які мають взаємопротилежні значення, що означають різні 

якості предмета (явища). Приклади: чорний -білий, північ - південь, великий - 

маленький, друг - ворог, близький -далекий. 

Омоніми - слова, які звучать однаково, але мають різне значення. Наприклад: 

лава - вогняна маса, лава - кавалерійська атака, лава - забій великої протяжності у 

вугільній шахті. 

Усі виразні засоби мови діляться на лексичні засоби і фігури мови (граматичні 

форми і конструкції). 

Здавна в історії красномовства було опрацьоване вчення про три стилі 

красномовства: високий, середній і низький. Для високого стилю характерне 

досягнення оратором атмосфери піднесення, зворушення слухачів. Відповідно 

підбираються й засоби впливу на аудиторію - емоційні і величні. До них відносяться 

метафори, алегорії, метонімії та інші фігури піднесення.                                                                                             

Середній  (або   квітчастий)  стиль  промови   покликаний надати слухачам 

насолоду від почутого. Тут використовуються такі засоби як гіперболи, епітети,  

метафори,  вислови  мислителів  і , гумористичні жарти. 

Низький стиль - це стиль повчання і розповідей. Переважно його вживають у 

ситуаціях, коли людей інформують, повчають, проповідують їм якість істини. 

Екскурсовод може користуватися в своїй розповіді різними стилями і, щоб 

висловитися красиво, застосовувати тропи і фігури. 



Троп - слова або фраза в переносному значенні, образний вислів, переміщення 

у семантиці слова від прямого до переносного значення. Тропами є, наприклад, 

метафора, синестезія, алегорія, метонімія, епітет, антитеза, синекдоха, антономазія, 

тавтологія, гіпербола, літота, риторичне запитання тощо. 

Метафора у перекладі з грецької мови означає перенесення. Метафора - усяке 

застосування слова або вислову в переносному значенні, а тому в її основі лежить 

порівняння. Метафора має велике репрезентативне значення. Метафора -троп, який 

характеризує. Приклади: „йде дощ", „шумить ліс", „сідає сонце", „біжить ріка", 

„кричущі кольори" тощо. 

Синестезія - це троп метафоричного типу, у якому задіяно відразу декілька 

почуттів у різних комбінаціях. Приклади: „блискуча промова", „чим ти слухаєш?" 

Алегорія - це ще один троп метафоричного типу, який демонструє іносказання, 

визначення абстрактного поняття за допомогою конкретного. Алегорія - це ще й 

уподібнення, подробиці якого складаються в систему натяків. Приклади: „донкіхоти 

перебудови", „Содом і Гоморра на званій вечірці". Для того, щоб усвідомити зміст 

цих алегорій, слід мати певні знання, певну ерудицію. 

Метонімія - це троп, заснований на відносинах суміжності між 

співвстановлюваними предметами. Механізм метонімії полягає У заміщенні „імені 

предмета" його ознакою або назвою іншого предмета, що знаходиться у зв'язку з 

першим предметом. Метонімія" - троп, який ідентифікує. Приклади:, 

„погоджуватися з книжкою", "жваве перо", „якби молодість знала, якби старість 

Могла", „читати Франка". 

Епітет - різновид визначення, який відрізняється значною Репресією. Як 

епітети найчастіше застосовуються прикметники. Приклади: „холодна голова", 

„струнка теорія", „солодкі сподівання", "Злений шум", „море синєє", а іноді й вираз: 

„Яремче - зелена перлина Карпат". 

Антитеза протиставлення понять, схем, споглядання подій. Антитеза 

реалізується застосуванням вислову, який включає в себе два слова або дві групи 

слів, явно пов'язані між собою відношенням лексичної або контекстуальної 

протилежності. Приклади: „життя коротке – мистецтво вічне", „Людина красить 

місце, а не місце людину" (Ноmо lосum огnаt, nоn hominem lосus), „Жити – це 

мислити" (Vivere est cogitare). 

Синекдоха - подання    цілого як частини цього цілого або навпаки,   подання   

частини   як   цілого.   Синекдоха   як   різновид метонімії групується на 

співставленні цілого і частини. Приклади "заробляти на хліб", "впіймати мотор", 

"держава в державі" (Status in statu). 

Антономазія - це троп, який використовує описуюче визначення особи замість 

того, щоб назвати її ім'я і прізвище Антономазія несе в собі елемент аналогії, 

оскільки замість власного імені застосовують інше. Приклади: „український 

Сократ", „моя Голгофа", „країна тисячі тюльпанів", „українські пенати" тощо. 

Тавтологія - це троп, у якому за допомогою синонімів і споріднених за 



значенням слів відбувається повторення того, що вже було сказано. Тут може бути 

використання і накопичення синонімів, а може бути невпорядковане варіювання 

того самого слова. Цей мовний засіб дозволяє яскраво відобразити відсталість і 

застиглість думки, яка нездатна розвиватися. Приклади: „у строгому і точному 

значенні слова...", „темпераментна і енергійна людина", „справжня й історична 

свобода" тощо. 

Гіпербола - це перебільшення з метою створення більш повного враження. 

Гіпербола заснована на відносинах схожості, але компоненту, який співставляють, 

приписують якості, наприклад, розміри, масштаб, інтенсивність, які значно 

перевищують дійсні. Приклади: „піти на край світу", „ безкрайнє море", „тиран, 

якого ще не бачив світ", „рідкісний птах долетить до середини Дніпра", „він 

доставав головою до стелі", „море страждань". 

Літота - риторичне заперечення, яке полягає у застосуванні антоніма із 

запереченням для утвердження і підкреслювання протилежного значення. Літота 

протилежна гіперболі і традиційно визначається як применшування. Приклади: 

„дівчинка-дюймовочка", "хатинка на курячих ніжках", „менше, ніж нічого", «при не 

дуже великому розумі був недорікуватим". 

Риторичне запитання - у монологічній промові воно часто виглядає як питання, 

поставлене самому собі, як спроба поглибити своє розуміння ситуації. Відомі 

риторичні запитання: „Камо грядеши?", „Хто винен?", „Що робити?". Приклад: у 

М.Ю. Лермонтова: „Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? Жалею ли о 

чем?". 

Фігура   -   незвичний   за   синтаксом   зворот   мови,   який застосовується   

для   підсилення   виразності   виступу,   впливу   на почуття слухачів.  Фігурами є,  

наприклад,  паралелізм,  анафора, асиндетон,  полісиндетон тощо.  Застосування 

фігур передбачає, насамперед, варіації структур. 

Анафора - повторення на початку фраз одних й тих самих слів або звуків. Це 

фігура додавання, заснована на повторенні значимого елемента, частіше на 

повторенні початкових частин суміжних речень. Добре ілюструють зміст анафори 

слова з відомої пісні на слова К. Симонова: 

„Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут..." 

Асиндетон (або безполучення) - це риторична фігура, яка демонструє 

навмисний пропуск сполучників при однорідних членах речення. Наприклад, у О. О. 

Блока: „Мелькают версты, сосны, кручи...", або „Почнеш, покинеш, опам'ятаєшся, 

повернешся, пізно, пройшло, поїхало, пропало..." Іноді сполучення опускають для 

підсилення мови.  Наприклад, „прийшов, побачив, переміг" (Vеnі, vidi, vici). 

Полісиндетон - це фігура, протилежна асиндетону, тобто вона передбачає 

достатньо сполучників, навіть більше, ніж було б потрібно за змістом сказаного. 

Досить ефективне застосування полісиндетона тоді, коли треба продемонструвати 



уповільнення або сталий емоційний стан, постійність у коханні. Наприклад, 0. С. 

Пушкін писав: 

.....И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь..." 

Паралелізм - одна з найдавніших риторичних фігур, коли проекція смислу 

однієї мовної конструкції переноситься на іншу. Інакше кажучи - це схоже 

розташування двох дій, двох сюжетів. 

Застосування паралелізму вимагає від слухача порівняти сенс двох фрагментів  

повідомлення.   Приклади:   „Немає  людини  -  немає проблеми",  „Слова  

відлітають - написане  залишається"  (Verba bolant, scripta manent)", "Голос народу - 

голос божий" (Vox populi – vox dei). 

Окрім вербального (словесного) спілкування на екскурсіях відбувається й 

невербальне спілкування, що включає жест, посмішку, позу, ходу, міміку, рух тіла. 

За допомогою мови передається суть інформації, зміст тексту і його значення. 

Невербальні засоби спілкування доносять до аудиторії підтекст, внутрішнє 

додаткове розуміння того, про що говориться, ставлення до нього.                                                                                                  

Важливим у невербальному спілкуванні є візуальний контакт (контакт очима). 

„Фіксація погляду на іншому означає не тільки зацікавленість, а й зосередженість". 

Взагалі найінформативнішим елементом зовнішнього вигляду людини є обличчя. 

Під час спілкування інформативну функцію виконує міміка - рух м'язів обличчя, що 

виражають внутрішній душевний стан який переживається людиною, його настрій. 

Міміка іноді може сказати більше, ніж язик. Посмішка означає позитивне ставлення 

до людини. Жести, міміка, інтонація допомагають екскурсоводу зосередити увагу 

екскурсантів, висловити своє емоційне ставлення до інформації, яку він передає. 

Жести в екскурсії пов'язані, насамперед, з показом об'єктів, тобто є складовою 

частиною наочності. Вони поділяються на три групи: жести, що слугують основою 

показу зорово сприйнятих об'єктів; жести, що є складовою частиною показу; жести, 

що підкріплюють екскурсійну розповідь. 

Найчастіше використовується вказівний жест. Широкого поширення набули 

об'ємні, або ілюстративні жести, за допомогою яких екскурсовод допомагає 

екскурсантам визначити ширину та вишину об'єкта, що спостерігається. Для 

підкреслення своїх слів екскурсовод здійснює рух рукою знизу до верху або зліва 

направо. Конструктивні жести підкреслюють особливості конструкції будови, 

найчастіше використовуються в архітектурно-містобудівних екскурсіях. 

Спонукальні жести не пов'язані з показом, вони носять організаційний    

характер.    За   їхньою   допомогою   екскурсовод пропонує вийти з автобуса або 

зайняти місця в салоні автобуса, розташовує групу біля об'єкту, просить 

екскурсантів пройти до наступного об'єкту. 

Емоційні жести підкріплюють почуття екскурсовода, його психологічний стан 

у конкретний момент. 

Жести,    що    супроводжують    розповідь,    повинні    бути адресними, 

лаконічними, змістовними, емоційний. 



 

ТЕМА 11 Професійна майстерність екскурсовода 

 

Питання: Професійна спеціалізація екскурсовода 

 

Мета: навчальна: Засвоїти призначення та зміст роботи екскурсовода; 

визначити основні риси особистості екскурсовода; зрозуміти основні вимоги 

майстерності екскурсійної роботи та етапів професійного становлення екскурсовода  

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності, 

музеєзнавство 

 

Література: 

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни 

«екскурсознавство». – Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Міждержавний стандарт ДЕСТ 28.682.2 – 95 «Туристично-екскурсійне 

обслуговування». 

6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

7. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

8. Закон України «Про туризм». – К., 2006 р. 

9. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

10. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Назвіть етапи професійного становлення екскурсовода. 

2. Дайте характеристику етапу «формування схильності до ведення культурно-

масової роботи з людьми» та етапу «оволодіння системою знань за 

спеціальністю». 

3. Дайте характеристику етапу «засвоєння основ професійної майстерності» та 

етапу «вдосконалення знань зі спеціальності, професійних вмінь та навичок». 



4. Дайте характеристику напряму вдосконалення професійної майстерності  - 

«спеціалізація». 

Професійна спеціалізація екскурсоводів 

Будь-яка професія, в т.ч. і професія екскурсовода, являє собою  вид трудової 

діяльності, яка вимагає від людини певних знань і практичних навичок. Ці знання і 

навички набувають шляхом загальної або і спеціальної освіти, а також у процесі 

практичної діяльності працівників екскурсійної сфери. 

До кінця 1960-х років робота екскурсовода не була професійною. Вона являла 

собою вид любительських занять для груп ентузіастів. Поява нової професії 

пов'язується із заходами, прийнятими директивними органами СРСР в 1969 р. щодо 

розвитку туризму і екскурсійної справи в країні. В 1970-ті роки екскурсовод став 

одним з тих, кому доручено нести знання людям, його почали розглядати як 

педагога і вихователя. Екскурсоводами почали називати працівників бюро 

подорожей та екскурсій, державних і відомчих музеїв. Звання «екскурсовод» 

надавалося працівникам названих організацій, які мали відповідну освіту, пройшли 

перепідготовку на спеціальних курсах або самостійно виконали вимоги, що 

висуваються до осіб, які закінчили курси підготовки екскурсоводів. Вимоги до 

екскурсоводів визначалися «Посадовою інструкцією екскурсовода туристсько-екс-

курсійної організації», яка була затверджена в 1977 р. 

Звичайно, що сучасний суспільний розвиток вносить свої зміни У врегулювання 

правових питань професійної діяльності екскурсоводів. Між тим, базові засади 

професійного становлення екскурсовода залишаються незмінними і можуть бути 

представлені чотирма етапами (Табл. 13). 

Таблиця 13.      Етапи професійного становлення екскурсовода 

 Етапи професійного становлення екскурсовода Навчальні заклади 

І Формування схильності до ведення культурно-

масової роботи з людьми 

Загальноосвітня школа, клубні 

заклади 

ІІ Оволодіння системою знань за спеціальністю 
Вуз, курси, самостійна підготовка 

ІІІ Засвоєння основ професійної майстерності Курси підготовки екскурсоводів, 

вищі навчальні заклади туристич-

ної спеціалізації 



ІV Вдосконалення знань зі спеціальності, 

професійних вмінь і навичок 

Курси підвищення кваліфікації, 

методичні секції екскурсоводів 

 

Професія екскурсовода висуває до тих, хто її обирає ряд вимог. Серед них: 

схильність до участі в культурно-виховній роботі; розуміння значення екскурсії і 

власної ролі в процесі виховання і поширення знань; усвідомлення своїх обов'язків і 

відповідальності; наявність гарної дикції, певних знань з однієї або кількох 

екскурсійних тем; постійне поповнення і вдосконалення власних знань; відчуття 

нового, ініціатива і творчий пошук у роботі; глибоке вивчення інтересів і запитів 

екскурсантів; диференційований підхід до обслуговування різних груп споживачів; 

вихованість; висока культура в роботі та поведінці; ввічливість, тактовність у 

спілкуванні з екскурсантами; володіння методикою проведення екскурсій; любов до 

своєї професії. 

Важливо, щоб екскурсовод умів аналізувати свою роботу, давати об'єктивну 

оцінку проведеній екскурсії, демонструючи принциповість і вимогливість до себе. 

Професія екскурсовода передбачає володіння ним практичними вміннями, які 

дозволяють йому відібрати, сформулювати і ефективно донести свої знання до 

широкої аудиторії.  

Кожен, хто обирає для себе професію екскурсовода, повинен вміти: 

• підібрати необхідний фактичний матеріал; 

• вивчити екскурсійний матеріал; 

• підготувати індивідуальний текст екскурсії на конкретну тему; 

• скласти технологічну карту екскурсії; 

• використовувати методичні прийоми на практиці; 

• використовувати наочні матеріали «портфеля екскурсовода»; 

    прослуховувати інших екскурсоводів; 

• надавати допомогу колегам в опануванні екскурсійних матеріалів і навичок 

екскурсійної роботи; 

• брати участь у популяризації екскурсійних можливостей свого рідного краю. 

Професія екскурсовода престижна. Це пов'язано з привабливістю, 

оригінальністю цього виду трудової діяльності, його унікальністю, інтелектуальним 



характером. Соціальний престиж цієї професії ґрунтується на високій оцінці 

значимості діяльності екскурсовода, визнання його ролі у духовному розвитку 

особистості і суспільства. 

Молодь, яка ставить за мету оволодіння професією екскурсовода, вирішальним 

у виборі цієї професії визначає можливість спілкування з іншими людьми, бути 

об'єктом уваги зацікавленої аудиторії, отримувати повсякденну оцінку своєї 

діяльності, викликаючи позитивні враження у екскурсантів. 

Усіх працівників, які приходять в екскурсійний заклад після навчання або 

самостійної підготовки, можна поділити на декілька груп. Одні проводять екскурсії 

на одну-дві теми, які були напрацьовані під час навчання, і самі не прагнуть 

розширювати тематику опанованих екскурсій. Для другої групи екскурсоводів 

перші роки роботи характерні пошуком своєї головної теми. Обравши таку тему, 

вони віддають усі свої сили її вдосконаленню, підвищенню професійної 

майстерності. Третя група екскурсоводів — це ті, хто береться за будь-яку тему і 

вже через п'ять-шість років мають на своєму рахунку десяток подібних за змістом 

екскурсійних тем. 

Одним із напрямів вдосконалення професійної майстерності є спеціалізація. 

Принцип спеціалізації набув значного розвитку в діяльності екскурсійних 

установ і державних музеїв. На його основі створюються тематичні секції 

екскурсоводів: історична, літературна, природознавча, виробнича та ін. 

Необхідно так організувати справу, щоб працівник, який працює у сфері 

екскурсійного обслуговування не тільки зберігав певний рівень особистої 

майстерності, але й продовжував вдосконалювати свою спеціальність, тобто 

зміцнював ті засади, які дають йому змогу успішно здійснювати екскурсійну 

діяльність конкретного тематичного напрямку. 

Екскурсовод повинен бути компетентним фахівцем, який впевнено орієнтується 

в тих галузях знань, які закладають основи проведення екскурсій і творчо 

підходити до своєї праці. Основою професійної діяльності екскурсоводів є 

необхідні знання і вміння, навички, любов до своєї професії. 

Ефективна організація роботи, наполегливе засвоєння методичних прийомів і 

техніки підготовки та проведення екскурсій, постійне вдосконалення вмінь, 



відповідальне ставлення до здійснення важливих суспільних функцій екскурсії — 

головні складові підготовки і діяльності тих, хто обирає для себе професію 

екскурсовода, ґрунтовно вдосконалює власну спеціалізацію в цій діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 12 Якість екскурсії, способи її оцінки 

 

 

Питання:  

1. Рецензування методичної документації 

2. Методика розбору екскурсії 

 

Мета: навчальна: Засвоїти оцінки якості екскурсії; розглянути метод 

прослуховування екскурсії, як один із видів контролю також методику розбору 

екскурсії; виділити основні критерії оцінки екскурсії 

 

Кількість годин: 12 год. 

 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності, 

музеєзнавство 

 

 

Література: 

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навч. Посібн. – К.: Альтерпрес, 2007р. 

2. М.М.Поколодна. Опорний конспект лекцій з дисципліни «екскурсознавство». 

– Харків: ХНАМГ, 2007р. 

3.  Чагайда І.М., Грибанова С.В. Ескурсознавство. – К., 2004р. 

4. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004 р. 

5. Міждержавний стандарт ДЕСТ 28.682.2 – 95 «Туристично-екскурсійне 

обслуговування». 

6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение . М., 2006 г. 

7. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. – К., 2004 р. 

8. Закон України «Про туризм». – К., 2006 р. 

9. Долженков Р.А. Основы экскурсоведения. – Ростов, 2004г. 

10. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Які основні критерії оцінки екскурсії? 

2.  Яка роль рецензування методичної документації? 

3.  Які документи підлягають рецензуванню? 

4.  Назвіть основні складові методики розбору екскурсії. 
 



1 Рецензування методичної документації 

Підвищенню якості методичної документації сприяє рецензування контрольних 

та індивідуальних текстів, технологічних карт екскурсії. До рецензування 

залучаються спеціалісти відповідних галузей знань. Так, для рецензування 

контрольного тексту за історичною тематикою - історики-краєзнавці, воєнні 

історики, етнографи тощо; за природничою тематикою - біологи, географи. 

Рецензенти - це викладачі вузів, наукові співробітники інститутів відповідного 

профілю, музейні та архівні працівники, члени методичної ради. 

До рецензування  методичної документації (технологічної карти, контрольного 

та індивідуальних текстів екскурсії) обов'язково залучаються карти, кваліфіковані 

спеціалісти екскурсійно-методичних служб рецензія є найбільш докладна і серйозна 

форма аналізу екскурсії. Зазвичай її розмір складає 4-5 аркушів друкованого тесту. 

Рецензія спеціаліста відповідного профілю має бути підписаної її автором і 

завіреною печаткою установи, представником якої є автор рецензії. 

Рецензії разом з методичною документацією екскурсії зберігаються в 

методкабінеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Методика розбору екскурсії 

 

При обговоренні екскурсії необхідно, насамперед, виділити моменти, найбільш 

вдалі за змістом, методикою і технікою проведення. Необхідно відзначити у роботі 

екскурсовода нове, цікаве, тобто позитивні моменти. При цьому наголошувати на 

сильних аспектах екскурсії в майбутньому. Це буде сприяти розвитку професійної 

майстерності екскурсовода. 

Безперечно, зазначити позитивне складніше, ніж недоліки. Але доцільно все-

таки з'ясувати, чому екскурсовод уникнув того чи іншого питання під час екскурсії, 

які прослуховуючий вважав важливими, і дати можливість довести правомірність 

своєї точки зору. 

Необхідно, насамперед, відмітити науково-пізнавальний рівень екскурсії 

(актуальність теми, джерела, на яких вони побудована, об'єктивність, науковий 

рівень), чи правильно використані новітні дані, історичні події і факти. Важливо 

дати оцінку її тематичному напряму. Необхідно відзначити, чи відповідає проведена 

екскурсія вимогам технологічної карти і чи обґрунтовані відступи від неї. 

Необхідно дати оцінку структури самої екскурсії, основних її частин: вступу, 

основної частини, заключному слову. 

Розглядаючи методику проведення, відзначити, як поєднується показ з 

розповіддю, яке співвідношення загального і локального матеріалу, наскільки вдалі 

логічні переходи від однієї підтеми до іншої  і  узагальнення по підтемах,   як  

використані методичні прийоми показу і розповіді, чи відповідає матеріал, що 

викладається, контрольному тексту екскурсії; як використовується "портфель 

екскурсовода". Необхідно також звернути увагу на культуру мови екскурсовода 

(загальна характеристика мовлення, ясність пояснень, точність формулювань, 

доступність, стислість, жвавість та образність мови, особисті стилістичні прийоми 

використання жесту в екскурсіях. 

Прослуховуючий також має зазначити техніку проведення екскурсії: вибір 

місця для огляду об'єкта, розташування групи біля об'єкта, використання 

екскурсоводом мікрофона (мегафона) контакт екскурсовода з водієм автобуса. 

Важливим моментом є й контакт екскурсовода з групою, вміння зацікавити 

екскурсантів, донести знання, активізувати увагу екскурсантів, створити необхідну 

обстановку для сприйняття екскурсійного матеріалу. Ці питання також має 

відмітити прослуховуючий. 

Необхідно також відзначити, як екскурсовод відповів на питання екскурсантів, 

наскільки відповіді були правильними, чіткими, чи мали відношення до теми або ні. 

Аналізуючи екскурсію, потрібно зупинитися й на недоліках. Загальними 

недоліками можуть бути такі: не було розкрито повністю тему екскурсії, відсутні 

вступ до теми екскурсії, нечітко сформульовані підтеми, недостатність об'єктів 

показу або їх , невиразність, поганий показ екскурсійних об'єктів, відсутність і 

висновків, відрив розповіді від показу тощо. Одним з недоліків є й невдалий вибір 



місця для зупинок, або невмілий показ об'єктів по ходу руху автобуса. Можуть 

допускатися неточні дати, цифри, цитати, фактичні помилки, неправильний наголос 

у словах, захоплення історичними довідками, що "уводять" екскурсантів від 

засвоєння основного матеріалу екскурсії. 

При розборі екскурсії необхідно вказати як на недоліки, так і на способи їх 

ліквідації. 

Бесіда повинна закінчуватися висновками, що витікають з прослуховування. У 

висновках відмічаються: характерні позитивні якості і недоліки екскурсії в їх 

узагальненому вигляді, можливість подальшого залучення екскурсовода до 

проведення екскурсії на прослухану тему без додаткової його підготовки або вимоги 

перевірки цієї підготовки. 

Важливі конкретні рекомендації по прослуханій екскурсії. 

При виявленні недоліків прослуховуючий може запропонувати екскурсійній 

установі провести семінарські заняття по  показу  екскурсійних  об'єктів,   відбору,   

визначенню  підтем і основних питань екскурсії; переглянути технологічну карту 

екскурсії, організувати проведення навчальної екскурсії з показом методики її 

проведення, підготувати та провести методичну, науково-практичну конференцію, 

організувати заняття в музеї, архіві. 

 
 


