
Урок № 27-28 

Дата: 01. 02.2022 

Тема:  Техніка проведення екскурсії. 

Мета: Охарактеризувати техніку проведення екскурсії, розкрити її призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

         Розташування групи біля об'єкта. Перша вимога щодо розташування групи біля об'єкта 

- це безпека екскурсантів. Особливо це стосується тих місць, де поруч ведуться будівельні 

роботи чи відбувається інтенсивний рух транспорту. Чимало небезпек можливі на 

маршрутах виробничих і природознавчих екскурсій.  

     Для огляду одного об'єкта може бути визначено кілька місць розташування групи. Усе 

залежить від того, як екскурсовод показує пам'ятку: якщо необхідно показати загальний 

вигляд об'єкта разом з оточенням, обирається більш-менш віддалене місце; у випадку, коли 

відбувається аналіз окремих елементів, група розташовується в безпосередній близькості 

до об'єкта. З усіх цих місць пам'ятка має добре проглядатися - ніщо не повинно її затуляти, 

навіть автобус, що зупинився на світлофорі.  

    Групу треба розташовувати так, щоб екскурсовода було добре чути. Головною завадою 

тут є шум вулиці, особливо руху автотранспорту. Тому бажано триматися подалі від дороги. 

Якщо біля одного об'єкта одночасно збирається кілька груп, то між ними варто зберігати 

певну відстань, щоб вони не заважали одна одній. При виборі місця розташування 

екскурсантів необхідно також враховувати час доби та пору року. Так, у спекотну літню 

погоду людей краще тримати в тіні, сонце не має світити їм в очі. На випадок дощу, 

доцільно передбачити варіант розміщення групи під навісом або під кронами дерев.  

   Оскільки в екскурсії можуть брати участь до тридцяти осіб, вони, стоячи на тротуарі, 

часто створюють перешкоду для руху пішоходів. Перехожі наштовхуються на групу, 

заважають слухати екскурсовода. Тому бажано обирати «затишні» місця, де добре видно й 

чути, та нікому не заважаєш.  

     Найзручніше розташування групи біля об'єкта - півмісяцем. Щоб екскурсанти так 

розмістилися, їм делікатно показують жестами і говорять, де саме і як стати. Екскурсовод 

займає позицію біля одного із двох кінців такого півмісяця напівобертом до групи, 

можливий також варіант розміщення в центрі. У цьому випадку розповідь буде добре чути 

всім і не потрібно сильно напружувати голос. Але при розташуванні екскурсовода в центрі 

півмісяця, він деякою мірою затулятиме собою об'єкт, знаходитиметься до нього спиною, 

що ускладнює показ - вказівні жести, що спрямовуватимуться назад, будуть неточними або 

доведеться час від часу повертатися до групи спиною. 

   Дотримання часу проведення екскурсії є однією з головних умов, що має виконуватися 

екскурсоводом. Ознайомлення з об'єктами чи пересування між ними повинно тривати рівно 

стільки, скільки зазначено в методичній розробці екскурсії. Для цього на маршруті треба 

час від часу дивитися на годинник, аби пересвідчитися, що все відбувається «за планом». 

Кожен екскурсовод повинен знати хронометраж свого маршруту, тобто пам'ятати, у який 

час, де він має знаходитися, що показувати та говорити.  

    Але нерідко з різних причин цей хронометраж може порушуватися: запізнився автобус, 

із затримкою зібралася група та ін. Тоді варто з'ясувати, чи можна на відповідний час 

продовжити екскурсію, чи завершити треба вчасно. В останньому випадку доведеться 

скорочувати загальну тривалість екскурсії. Робити це треба з великою обережністю й 

умінням, щоби не викинути з маршруту жодного основного об'єкта та зберегти в розповіді 

все головне. До такої ситуації доцільно готуватися завчасно, щоби в діях екскурсовода не 

було нервозності та сумбуру. 



   Паузи в екскурсіях. Екскурсовод не повинен говорити безупинно. Між окремими 

підтемами та основними питаннями, при пересуванні ділянками маршруту, де відсутні 

об'єкти показу, та за інших обставин можливі невеликі перерви.  

    Бувають паузи, пов'язані зі змістом екскурсії, тобто коли дається кілька хвилин на 

самостійний огляд об'єкта для розмірковування над тим, що почули та побачили 

екскурсанти. Тоді в них з'являється нагода зробити кілька фотографій, обговорити у групі 

питання, які викликали інтерес та ін. Такі паузи лише сприяють закріпленню матеріалу 

екскурсії. Ці перерви не повинні бути спонтанними, екскурсовод їх продумує наперед, 

окрім того, повідомляє про них у своєму вступному слові.  

    Інші перерви мають технологічний характер і надаються для задоволення особистих 

потреб екскурсантів, зокрема для перепочинку. Це особливо важливо на тривалих заміських 

маршрутах для тих, хто ще не звик до такої активної форми культурно-просвітницької 

роботи, як екскурсія. Наприклад, тут можна дотримуватися структури академічної години 

- на кожні 45 хв. роботи припадає 15 хв. відпочинку. Більш-менш тривалі перерви робляться 

для санітарних пауз, придбання сувенірів і місцевих товарів та з іншою метою. Такі паузи 

навіть передбачають, що група може розійтися, наприклад, по торговельному центру. У цих 

випадках обов'язково призначається час і місце зустрічі та робиться попередження про те, 

щоб ніхто не запізнювався. На транспортних маршрутах усі збираються, як правило, біля 

автобуса. 

   Відповіді на запитання екскурсантів і зворотний зв'язок. При проведенні екскурсії в її 

учасників можуть виникати запитання. Якщо на них відповідати одразу, то це відволікатиме 

групу від сприйняття основного матеріалу, порушуватиме цілісність розповіді 

екскурсовода. Для цього найкраще використовувати паузи, що надаються екскурсантам для 

самостійного ознайомлення з об'єктом. Відповіді на запитання носять індивідуальний 

характер, тобто їх необов'язково має чути вся група. Тому цілком нормальна ситуація, коли 

хтось пішов фотографуватися біля пам'ятки, а хтось залишився біля екскурсовода зі своїми 

запитаннями. Про такі правила екскурсоводові доцільно повідомити групу ще у вступному 

слові.  

     Екскурсовод теж може звертатися до групи зі своїми запитаннями, що необхідно для 

налагодження зворотного зв'язку. Це можна робити в різний спосіб. Наприклад, для оцінки 

своєї роботи наприкінці екскурсії можна запропонувати групі заповнити анкети, що 

дозволить виявити недоліки системного характеру. Така інформація дуже цінна та вкрай 

необхідна для вдосконалення екскурсії. 

   Реакція на непередбачені події. Непередбачені події під час проведення екскурсії бувають 

різними. Це й гучний весільний кортеж, що обов'язково на деякий час відволіче увагу 

екскурсантів, і пожежна машина із сиреною, яка проїжджає повз і заглушає все навколо. Як 

поводитися в цьому випадку? По-перше, до таких речей треба ставитися без роздратування, 

аби не передавати свою нервозність групі. По-друге, не можна робити вигляд, що нічого не 

відбувається. Краще перервати розповідь і трохи почекати, поки сторонній подразник не 

зникне або не відволікатиме екскурсантів. Доцільно коротко прокоментувати 

непередбачені події, наприклад розповісти про місцеві весільні традиції.  

    Показ «портфеля екскурсовода». Ілюстрації з «портфеля екскурсовода» 

використовуються під час огляду об'єкта як додатковий матеріал (портрет автора пам'ятки, 

фотографія первісного вигляду будинку тощо). Вони можуть слугувати основним наочним 

матеріалом на ділянках маршруту, позбавлених об'єктів показу по темі екскурсії.  

     Ілюстрації демонструються на рівні голови, так щоб їх добре бачили всі учасники групи. 

Фотографії, малюнки та іншу наочність не варто передавати в руки екскурсантів для 

детальнішого ознайомлення, тому що це відволікатиме їх від сприйняття основного 



матеріалу. Лише під час пауз можна надати можливість ближче ознайомитися з уже 

продемонстрованими ілюстраціями. Однак не треба цим захоплюватися, перетворюючи 

«портфель екскурсовода» в роздатковий матеріал. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що є важливим при розташуванні групи біля об'єкта? 

2. Що є важливим при демонстрації «портфеля екскурсовода»? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми.  

Увага! Практичне завдання (обов’язкове до виконання для всіх) 

     Шановні учні Всі ми знаємо, що 8 травня увесь світ відзначає День па м'яті та 

примирення па м'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами учасниками 

Другої світової війни, цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). 

Щоб бути на одній хвилі з усім світом вам необхідно написати коротке оповідання 

присвячене тим подіям. 

 Етапи виконання завдання: 

1. Пригадайте що таке оповідання та його композицію. 

Оповіда ння — невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображувалась одна подія з 

життя одного, або двох сформованих персонажів. Невеликі розміри оповідання вимагають 

нерозгалуженого, як правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету. Характери 

показані здебільшого у сформованому вигляді. Описів мало, вони стислі, лаконічні. 

Важливу роль відіграє художня деталь деталь побуту, психологічна деталь та ін.). Розповідь 

в оповіданні часто ведеться від особи оповідача. 

2. Подумайте над ідеєю свого оповідання, назвою, головними діячами. 

3. Зараховуються також вірш і комікс. 

4. Готове завдання у друкованому вигляді надсилати на електронну пошту: 

kvasha.n.v@gmail.com  

або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, вказуючи номер групи та ваше 

прізвище і ім’я. 

5. Завдання необхідно виконати до 19 квітня. 

6. Завдання буде оцінюватись викладачами Н. В. Квашою та М. В. Кубиштою. 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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