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Анотація 

Стаття покликана виявити особливості інтерактивного виду навчання на прикладі 

інтерактивної екскурсії як замінника звичайної (реальної, живої) екскурсії. Розкрито 

поняття інтерактивної екскурсії, вказано її мету, завдання, можливості у вигляді 

переваг та недоліки в процесі реалізації такої форми роботи в навчально-виховному 

процесі і наведений власний приклад з педагогічного досвіду у застосуванні 

інтерактивної екскурсії. Акцентується увага на тому, що завдяки ІЕ можливо викласти 

досить великий об’єм інформації за короткий період найефективнішим шляхом, 

залучаючи учнівську активність. 

 

Abstract 

The article is intended to reveal the peculiarities of the interactive type of learning by the 

example of an interactive excursion as a substitute for the usual (real, live) excursion. The 

concept of an interactive excursion is described, its purpose, tasks, opportunities in the form 

of advantages and disadvantages in the process of realization of such form of work in 

educational process are indicated, and the own example from pedagogical experience in 

application of interactive. The emphasis is on the fact that due to the interactive excursion, it 

is possible to allocate a fairly large amount of information in the shortest possible time in the 

most effective way, involving schoolchildrens' activity. 
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Вступ 

Завжди актуальними вимогами до роботи вчителя було використання 

різноманітних форм навчання (про що говорили ще такі відомі педагоги-класики як 

В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський та Я.А.Коменський) та введення учнів в життя 

сучасного їм суспільства шляхом ознайомлення їх з актуальними досягненнями науки 

та техніки. Сьогодення йменується часом інформаційного суспільства, коли передача й 

отримання певної інформації в будь-якій кількості зводиться до декількох секунд, а 

реалізується це шляхом використання новітніх технічних пристроїв, з якими в ХХІ ст. 

стикається більшість жителів соціалогізованого суспільства. Ми не говоримо, що саме 

вчитель обов’язково повинен познайомити учнів, з можливими для використання на 

уроці, технічними засобами, – вони знайомі з ними ще з дитсадочка. Та важливою 

вимогою до сучасного вчителя є авторитетність для своїх вихованців. А така умова 

може підтримуватися лише тоді, коли вчитель, як кажуть, іде у ногу з часом, щоб 

відповідати запитам і допитливості нового покоління школярів. Тому використання 
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ТЗН на уроках може не тільки вносити різноманіття у форми проведення уроків, не 

тільки яскравіше, глибше чи детальніше демонструвати ту чи іншу інформацію, не 

тільки розвивати їхні навички у роботі з технічними приладами, не тільки давати 

можливість учням зацікавлено співпрацювати з вчителем у тій галузі техніки, яка 

оточує їх щодня, а й підтримувати зразковість та ідеал сучасної людини, проявлену в 

учителі, довіру до педагога, дружність і повне розуміння. Бо технічні засоби – це 

«мова», якою послуговується кожен представник сучасного цивілізованого суспільства. 

Тому в даній статті ми зробимо акцент на використання такої форми роботи, яка 

нероздільно пов’язана з використанням ТЗН. Це заочна інтерактивна екскурсія.  

 

1 Теоретичне обгрунтування теми дослідження 

 

Дослідження інформаційних ресурсів показало, що таке поняття як інтерактивна 

екскурсія є одне чи з не найновіших питань, так як саме наукових обґрунтувань цього 

питання вдалось виявити зовсім мало. Проте, не дивлячись на нерозроблене з 

наукового погляду дане питання, сама форма роботи досить широко використовується 

для реалізації освітньої мети стосовно сучасних школярів і навіть має певну 

типологізацію. 

Під час проведення аналізу інформаційних джерел, виявлено, що дане питання 

було розкрите в таких напрямках: інтерактивні методи навчання в екскурсійній 

діяльності [5] – запропоновано проводити туристичні екскурсії в інтерактивному 

вигляді; Юлія Кулінка у своїй науковій статті коротко висвітлила загальні риси 

питання інтерактивної екскурсії [13], Гавриловою О.В. запропоновано визначення ІЕ 

[4]. 

Також подана низка коротких статей-описів про досвід упровадження 

різноманітних видів інтерактивної екскурсії в роботу музейних закладів.  

Метою статті є дати визначення поняттю інтерактивна екскурсія, визначити її мету, 

завдання, позитивні сторони та недоліки; подати можливі варіанти ІЕ; висвітлили 

актуальність проведення даної форми роботи в сучасному освітньому процесі; 

представити приклади використання ІЕ; поділитись власним досвідом та враженнями 

від застосування описаного виду роботи за допомогою ТЗН; зробити висновки про 

функціональну роль ІЕ у сучасних закладах освіти та культури.  

 

2 Теоретичні основи сутності поняття «інтерактивна екскурсія» 

  

Для висвітлення нашого питання, спершу ми б хотіли з’ясувати саме поняття 

інтерактивної екскурсії. Для цього спочатку звернімося до визначення, яке пояснює що 

таке власне екскурсія. Деякі словники пропонують нам наступні визначення: 

- екскурсія – це поїздка або похід куди-небудь з метою відвідати, оглянути що-

небудь; відвідування визначних місць, огляд експонатів музею, виставки і т. ін. [16]; 

- екскурсія (від лат. excursio – прогулянка, поїздка, похід) – колективне 

відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, 

прогулянка з освітньою, науковою, спор- тивною або розважальною метою. Показ 

об'єктів відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста – екскурсовода, 

який передає аудиторії бачення об'єкта, оцінку пам'ятного місця, розуміння історичної 

події, пов'язаного з цим об'єктом [1]. 

Інтерактивна екскурсія відноситься до інтерактивних методів навчання. З’ясуємо 

значення інтерактивних методів. 

Інтерактивний метод – це певний підхід до навчального процесу, пов'язаний з 

вивченням навчального матеріалу в ході інтерактивного уроку. Основою інтерактивних 
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методів є інтерактивні вправи та завдання, які виконуються учнями. Основна 

відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних в тому, що вони спрямовані не 

тільки і не стільки на закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового 

[2]. 

Інтерактивні методи характеризуються діалогом та взаємодією між усіма 

учасниками [4, С. 157]. 

Отже, можемо вивести тлумачення терміну інтерактивна екскурсія. 

Інтерактивна екскурсія – це форма роботи для заочного чи реального відвідування 

групою людей певних визначних місць, культурних пам’яток, ознайомлення з 

пам’ятками історії у формі активної взаємодії екскурсовода ІЕ та візитерів, яка 

спрямована на активне засвоєння нових знань останніми, спираючись на їхній 

життєвий досвід, пов’язуючись з попередньо надбаними знаннями та, у більшості 

випадків, підкріплюючи це певними практичними завданнями. Такі завдання інколи 

покликані спонукати здогадатися, самостійно виявити певні відомості й під час 

практичної діяльності, залишити якомога більше нейронних зв’язків для збереження 

інформації в пам’яті. 

Ще одне визначення пропонує нам Гаврилова О.В.: «Інтерактивна екскурсія – це 

організація екскурсійного процесу таким чином, що практично всі його учасники 

стають залученими до процесу пізнання, мають можливість розуміти та рефлексувати з 

приводу того, яку інформацію вони отримують. Упровадження інтерактивних методів 

передбачає самостійне сприйняття інформації клієнтами, орієнтуючись на їх життєвий 

досвіт, а також на їх активну взаємодію між собою та експозицією» [4, с. 156–157]. 

Отже, під час інтерактивної екскурсії молодший школяр опиняється у соціальній 

ситуації розвитку, яка спонукає його до розвитку власних творчих здібностей: 

–  надає можливість засвоїти до 90% інформації (на відміну від 20% засвоєної 

інформації під час прослуховування інформації);  

–  дозволяє зменшити на засвоєння інформації до 30 – 50% часу;  

–  дає можливість екскурсанту спробувати себе у різних ролях, з демонстрацією 

власних найкращих його якостей;  

–  екскурсійна взаємодія забезпечує постійне позитивне підкріплення самостійної 

пошукової активності клієнтів;  

–  оволодіння прийомами мислетворчості є засобом розвитку суб’єктивності 

особистості;  

–  екскурсовод може займати фасилітативну позицію у взаємодії з екскурсантами 

[4, с. 157].  

Послуговуючись засобами мережі Інтернет, нам вдалось віднайти різноманітні 

види проведення інтерактивної екскурсії. Ними є:  

– інтерактивна екскурсія-презентація;  

– інтерактивна екскурсія-гра [8; 9; 10];  

– театралізована інтерактивна екскурсія або інтерактивна екскурсія-інсценізація та 

театралізована інтерактивна екскурсія-гра [17; 18; 19];  

– інтерактивна екскурсія-детектив [15]; 

– музейні інтерактивні екскурсії / музейний інтерактив [12]; 

– інтерактивна екскурсія туристична [5]; 

– інтерактивна екскурсія день відкритих дверей [6]; 

– інтерактивна екскурсія-квест або ІЕ з елементами квесту [3; 9; 11]; 

– інтерактивна лекція-екскурсія [14]; 

– інтерактивна екскурсія віртуальна [13] – проводиться за допомогою мережі 

Інтернет; 
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– інтерактивна мультимедійна екскурсія – не потребує підключення до Інтернету 

[13]; 

– пізнавальний інтерактив [7].  

Наша стаття покликана зробити акцент на такому виду ІЕ як заочна інтерактивна 

екскурсія. Тому далі будуть представлені тематика та переваги саме такого виду 

роботи.  

У початковій школі ІЕ можуть бути екскурсії іншими містами, до парків, водойм, 

музеїв, виставок, історичних місць та пам’яток своєї місцевості та краю, на 

підприємства, ферми, до бібліотеки тощо. 

 

3 Особливості використання інтерактивних екскурсій під час роботи з молодшими 

школярами 

 

Особливостями учнів молодшого шкільного віку є можливість зосереджувати увагу 

на чомусь одному 10-15 хвилин. Причому увага є нестійкою, бо процеси збудження 

переважають над гальмуванням. Школярі швидко відволікаються й починають 

займатися іншими справами. Під час екскурсії важко контролювати весь клас. А в 

межах класної кімнати вчитель відразу реагує на порушення дисципліни, має змогу 

переключитися на інший вид діяльності, поставити паузу та дати трохи перепочити. 

У випадках, коли ми використовуємо заочну інтерактивну екскурсію, реалізовану 

через відео-репортажі, презентацію, документальний фільм, учасники мають змогу 

відвідати всі цікаві місця, місцевості та пам’ятки і т.п., не витрачаючи на це занадто 

багато часу чи додаткові матеріальні резерви. Це є однією з головних позитивних рис, 

так як в багатьох сільських школах та навіть і в міських, виїзд в деякі місця може 

спровокувати низку проблем та труднощів або взагалі виявити неможливість зробити 

це. ЗІЕ являється ще більшою перевагою тоді, коли погода для звичайних екскурсій 

зовсім несприятлива.  

Наступною перевагою заочної інтерактивної екскурсії є те, що невелику за обсягом 

ІЕ можна включити в певний етап уроку. Це урізноманітнить його ще однією формою 

роботи, яка містить яскравий реалістичний наочний матеріал та відповідний звуковий 

супровід. У структуру заочної ІЕ можуть входити ілюстрації, карти, порівняльні 

таблиці, графіки, діаграми, відеоролики, елементи документального фільму.  

Ще одна корисна сторона проведення заочних інтерактивних екскурсій є те, що, 

при необхідності, завжди можна зупинити процес на деякий час і повернутися до 

матеріалу, на якому зупинилися, без шкоди для навчально-пізнавального процесу. При 

необхідності, ЗІЕ можна розділити на декілька частин, які можна використовувати на 

декількох уроках.  

При використанні ЗІЕ, можна використовувати, мабуть, всі звичайні форми роботи 

(бесіда, лекція, диспут, круглий стіл, виконання вправ, обговорення, інтерактивні 

методи роботи та ін.), а ЗІЕ може служити для уточнення певних відомостей, пояснення 

на реальних прикладах тих чи інших явищ, поглиблення матеріалу та ін. Завершивши 

роботу по ЗІЕ, учитель відразу може дати певний тест, міні-контрольну роботу чи 

практичні завдання для закріплення пізнаного під час попередньої форми роботи.  

ЗІЕ переважає над звичайною екскурсією тим що відзначається своєю 

компактність. Це, звісно, значно економить час у навчально-виховному процесі. 

Наступним козирем ЗІЕ є те, що до підготування даної форми роботи, можна 

залучити учнів. Готуючи матеріал разом, чи поелементно, але власними силами, вони 

краще запам’ятають матеріал, проявлять свою творчість та кмітливість, уміння 

користуватися різними джерелами і, при потребі, технічними засобами. 
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ЗІЕ можна провести також у формі подорожі та пригодницького заочного походу (з 

різноманітними завданнями-випробування для подолання «пасток» на шляху). 

Такі принципи організації роботи в навчальному процесі як цікавість та 

доступність у побудові ЗІЕ залежать від фантазії, розумових здібностей, знань, умінь, 

навичок, учителя, його компетенції та досвіду. Тому ефективність від проведення такої 

форми роботи є цілком суб’єктивним фактором. 

Недоліком заочної форми роботи є неживе спілкування зі світом. Наступний мінус 

проявляється тоді, коли в школі немає необхідного обладнання для достатньо 

повноцінного демонстрування підготовленого матеріалу: мультимедійної дошки чи 

спеціального полотна та проектора. У крайньому випадку, можна вийти із ситуації, 

використавши ноутбук, поставивши його так, щоб екран, який допоможе поринути в 

ЗІЕ буде видно кожному учню, але тут все-таки відкривається багато суб’єктивних 

недоліків: по-перше, якщо вчитель не зуміє організувати клас, ніхто дивитись ту ж саму 

презентацію і слухати екскурсовода-вчителя не буде. По-друге, такі фізіологічні 

особливості як рівень зору кожного учня також дадуть про себе знати. Та з цієї ситуації 

можна вийти, наприклад, організувавши розсадження усіх учнів півколом у два ряди.  

Проте, незважаючи на різні недоліки, учням все-таки буде цікавою така форма 

роботи і навіть при використанні наймінімальнішого оснащення. Важливо лише не 

зловживати нею. Як підтвердженням того, що учням цілком до вподоби ЗІЕ, навіть при 

мінімальних можливостях, можемо запропонувати власний досвід використання 

інтерактивної екскурсії-презентації під час педагогічної практики у 3-му класі. Для 

розкриття теми виховного заходу «Визначні пам’ятки рідного міста», була використана 

презентація з демонструванням найвідоміших та найцікавіших місцин малої 

батьківщини школярів. Ми заочно побували в різних частинах міста. Презентація 

супроводжувалась цікавими історичними фактами та бесідою з учнями.  

Позитивний результат під час власного використання ЗІЕ проявився в повній увазі 

учнів до запропонованої форми роботи, їхньому захваті стосовно виду роботи, 

зацікавленості, активній участі в обговоренні й власних ініціативах поділитись певною 

інформацією та гарним настроєм наприкінці проведення ЗІЕ. 

 

Висновки  
 

Підсумовуючи вищесказане, можемо виділити такі головні особливості ЗІЕ: 

– має можливість залучити до пізнання малої та великої групи людей; 

– активує мислення, є цікавою й досить оригінальною формою роботи; 

– використовуючи метод ЗІЕ, можна викласти досить великий об’єм інформації за 

короткий період найефективнішим шляхом, залучаючи учнівську активність; 

– реалізовує простір для творчої діяльності педагога та учнів; 

– інтенсифікує засвоєння кількості інформації; 

– пропонує відвідати далекі місцевості, сидячи в класі.  

Таким чином, бачимо, що заочна інтерактивна екскурсія має більше переваг, ніж 

недоліків. Проте, варто пам’ятати, що для ефективного використання будь-якої фори 

роботи треба мати розумний підхід, враховуючи тему, мету, завдання уроку, специфіку 

матеріалу, який треба подати, а також вікових особливостей і готовності школярів до 

певних видів діяльності.  

 

 

 

 

 



 
 

13 

Література  

 

Екскурсія [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з 

екрану. 

Інтерактивний метод [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану.  

Войцехівська Л. "Таємнича Полтава" запрошує усіх на безкоштовну екскурсію 

Полтавою [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://tribuna.pl.ua/ news/tayemnicha-

poltava-zaproshuye-usih-na-bezkoshtovnu-ekskursiyu-poltavoyu/. – Назва з екрану. 

Гаврилова О.В. Сучасні тенденції розвитку туризму / О.В.Гаврилова // Застосування 

інтерактивних методів роботи у екскурсійній практиці. – 2016. – Миколаїв : ВП "МФ 

КНУКіМ". – С. 156– 159.  

Дашевська І.М. Вісник Луганського національного університету ім. Т.Шевченка / 

І.М.Дашевська, О.І.Томкович // Інтерактивні методи навчання та їх застосування в 

екскурсійній діяльності. – 2012. – № 4 (239). – Ч.ІІ. – С.129 – 134.  

День відкритих дверей: інтерактивна екскурсія Академією [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/node/1745. – Назва з екрану. 

Запрошуємо на екскурсії та інтерактивні заняття [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://honchar.org.ua/p/zaproshujemo-naekskursiji-ta-interaktyvni-zanyattya/. – Назва з 

екрану. 

Інтерактивна екскурсія в будинку-музею Яворницького [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://prostir.museum/ua/post/33470. – Назва з екрану. 

Інтерактивна екскурсія: Дари богів. Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://nmiu.com.ua/component/content/article/145-interaktyvni-kvesti/1/250-kvest-dari-

bogiv. – Назва з екрану.  

Інтерактивна екскурсія для школярів у НМТШ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=183.  

Інтерактивні екскурсії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://nmiu.com.ua/dliasimi/ditiam/interaktivni-ekskursiji/145-interaktyvni-kvesti/1/247-

kvest-kozatskimi-stezhinami. – Назва з екрану.  

Інтерактивна екскурсія. –[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://megasite.in.ua/55255-interaktivnaekskursiya.html. – Назва з екрану.  

Кулінка Ю. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи / Ю. Кулінка // 

Підготовка сту- дентів до проведення віртуальних екскурсій на уроках трудового 

навчання (технології). – 2015. – Випуск 52. – С. 44–50.  

"Родинний день" у музеї. Програма заходів [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.museum.lviv.ua/naukovo-osvitnia-robota. – Назва з екрану.  

Нова інтерактивна екскурсія-детектив для підлітків "В пошуках втраченої реліквії" 

з'явиться в МІКУ 16 липня. – К.: Національний музей історії України. – 2016. – Режим 

доступу: https://nmiu.com.ua/ anonsy-museum/494-nova-interaktyvna-ekskursiia-detektyv-

dlia-pidlitkiv-v-poshukakh-vtrachenoi-relikviiziavytsia-v-miku-16-lypnia.  

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. 

Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980;  

Театралізована екскурсія-гра "З Ваською та Рохлею в гості до Д.Яворницького". – 

Дніпро: Дніпропетровський національний історичний музей. – Режим доступу: 

http://museum.dp.ua/ news_0748.html.  

Театралізована екскурсія "Таємниці степових курганів". [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://kyiv-online.net/events/outing/teatralizovana-ekskursiya-tajemnytsistepovyh-

kurhaniv-5/. – Назва з екрану. 

https://uk.wikipedia.org/wiki
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://www.socosvita.kiev.ua/node/1745
https://honchar.org.ua/p/zaproshujemo-naekskursiji-ta-interaktyvni-zanyattya/
http://prostir.museum/ua/post/33470
https://nmiu.com.ua/component/content/article/145-interaktyvni-kvesti/1/250-kvest-dari-bogiv
https://nmiu.com.ua/component/content/article/145-interaktyvni-kvesti/1/250-kvest-dari-bogiv
http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=183
https://nmiu.com.ua/dliasimi/ditiam/interaktivni-ekskursiji/145-interaktyvni-kvesti/1/247-kvest-kozatskimi-stezhinami
https://nmiu.com.ua/dliasimi/ditiam/interaktivni-ekskursiji/145-interaktyvni-kvesti/1/247-kvest-kozatskimi-stezhinami
http://megasite.in.ua/55255-interaktivnaekskursiya.html
http://www.museum.lviv.ua/naukovo-osvitnia-robota
http://kyiv-online.net/events/outing/teatralizovana-ekskursiya-tajemnytsistepovyh-kurhaniv-5/
http://kyiv-online.net/events/outing/teatralizovana-ekskursiya-tajemnytsistepovyh-kurhaniv-5/


 
 

14 

Театралізована інтерактивна екскурсія для дітей. Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://kyiv.dityvmisti.ua/natsionalnij-muzej-meditsini-ukrayini-the-national-museum-of-

medicine-ofukraine/teatralizovana-interaktivna-ekskursiya-dlya-ditej-6-12-rokiv/. – Назва з 

екрану. 

 

Information about authors: 

Tatiana Hordienko – Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of 

Pedagogy Nizhyn State University named after Nikolai Gogol, Ukraine E−mail: 

hordienkotana@gmail.com 

Nadya Bilousova – Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of 

Pedagogy Nizhyn State University named after Nikolai Gogol, Ukraine. E−mail: 

kposv1@gmail.com 

Lilia Sereda – III year student of the Faculty of Philology Nizhyn State University named 

after Nikolai Gogol, Ukraine. E−mail: kposv1@gmail.com  

https://kyiv.dityvmisti.ua/natsionalnij-muzej-meditsini-ukrayini-the-national-museum-of-medicine-ofukraine/teatralizovana-interaktivna-ekskursiya-dlya-ditej-6-12-rokiv/
https://kyiv.dityvmisti.ua/natsionalnij-muzej-meditsini-ukrayini-the-national-museum-of-medicine-ofukraine/teatralizovana-interaktivna-ekskursiya-dlya-ditej-6-12-rokiv/
mailto:hordienkotana@gmail.com
mailto:kposv1@gmail.com
mailto:kposv1@gmail.com

