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У часи економічної кризи актуальною стає боротьба за клієнта, на перший 

план виходить орієнтування на його потреби та інтереси. Це сприяє пошуку і 

застосуванню інноваційних підходів.  

Інновації ми розглядаємо (за Л. В. Ващенко) як систему, утворену з таких 

складників: власне ідеї та їх практична реалізація [1, с.  338–340]. Серед 

інноваційних особливе місце займають інтерактивні методи роботи, як спосіб 

налагодження взаємодії між учасниками, що сприяє активному включенню у 

процес, емоційному підкріпленню, що є важливим фактором сприймання 

інформації. 

У нинішніх умовах клієнт сплачує гроші не лише за інформацію, яку він 

може отримати в Інтернеті, а і за враження, які він може здобути через взаємодію 

з іншими учасниками, за відчуття себе частиною дійства.  

Інтерактивні методи навчання досліджували Р. Балан, Л. Велитченко, 

Т. Дуткевич, І. Підласий, С. Кашлєв, О. Комар, М. Кларін, В. Мельник, 

О. Пометун, Л. Пироженко, Л. Щербина та інші. Важливість інтерактивних 

методів роботи у туристичній сфері, зокрема у екскурсійній діяльності 

підкреслювали І.Дашевська, Б. Ємельянов, М. Поколодна, І. Чагайда, 

С. Грибанова, В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська, О.Томкович та ін. 

Мета роботи: з’ясування особливостей інтерактивних методів в 

екскурсійній практиці. “Інтерактивні підходи сьогодні є найбільш ефективними, 

бо ставлять того, хто шукає знань в активну позицію їх самостійного освоєння... 

і шукача істини” [2, с. 225]. 

Інтерактивна екскурсія – це організація екскурсійного процесу таким 

чином, що практично всі його учасники стають залученими до процесу пізнання, 
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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. 

Інтерактивні методи характеризуються діалогом та взаємодією між усіма 

учасниками: майстер-класи, обговорення, віртуальні екскурсії з творчим 

завданням, бесіди, опитування, конкурси, вікторини, інсценування, брейн-

стормінг, тренінги, ділові ігри, заняття нестандартної форми тощо. 

Отже, під час інтерактивної екскурсії клієнт опиняється у соціальній 

ситуації розвитку, яка спонукає до розвитку його творчих здібностей: 

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

засвоєної інформації під час лекції); 

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

- дає можливість екскурсанту спробувати себе у різних ролях, з 

демонстрацією власних найкращих 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. 

Ефективними сучасними інтерактивними методами при проведенні 

екскурсій виступають різні види квестів: екологічний, етнографічний, 

краєзнавчий тощо. 

Квест активізує туристичну діяльность, сприяє практичному застосуванню 

теоретичних знань, вмінь та навичок, розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей, прояву особистості в різноманітних образах, розвитку 

організаційних здібностей і командного духу учасників тощо. Під час квесту 
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можливе дослідження краєзнавчої інформації через практичні форми вдало 

підібраних питань та завдань на місцевості.  

Учасники спільно вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на 

місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні 

рішення і підказки. Після завершення чергового завдання команди переходять до 

виконання наступного. Переможцем стає команда, яка швидко і правильно 

виконає всі завдання. 

Цей метод набуває популярності серед студентської та учнівської молоді. 

Молодь має змогу самотужки провести собі екскурсію, за визначеним 

організаторами маршрутом, який може бути у формі творчих завдань. 

Сьогодні популярності набуває селфіквест, завданням якого є знайти 

потрібні точки маршруту за завданнями, зробити селфі на фоні та відправити 

фото на сторінку компанії у мережу. Така форма роботи сприяє популяризації 

компанії-організатора. 

Важливість квестів полягає у поєднанні самостійного пошуку інформації з 

прийомом руху – суттю екскурсії, однією з визначальних її рис. 

Сучасна інтерактивна екскурсія поєднує у собі прийоми показу і розповіді 

з комплексом інтерактивних методів. Спорідненість інтерактивної екскурсії з 

навчанням дає їй широке поле використання всього комплексу навчально-

виховних методів. 

Популярною сьогодні є екскурсія-інсценізація, під час якої певна історична 

постать самостійно проводить екскурсію, а також нічні музейні екскурсії, які 

проводяться як театралізації або рольові ігри. «Музейними» інтерактивними 

методами є методи спрямовані на самостійну діяльність екскурсантів 

(наприклад, ліплення горщика з глини, виготовлення ляльки-мотанки, ляльки-

зерновушки тощо). 

Інтерактивна навчальна діяльність передбачає організацію і розвиток 

діалогового спілкування екскурсовода і екскурсантів. У ході діалогової взаємодії 

принципово змінюється позиція екскурсовода. Під час традиційної екскурсії 
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екскурсовод виконує роль «аудіокниги», під час інтерактивної екскурсії – роль 

консультанта-фасилітатора. 

Ефективне проведення інтерактивної екскурсії вимагає професійної 

підготовки екскурсовода. А саме: 

- екскурсовод має створювати для кожного клієнта ситуацію успіху під час 

екскурсії; володіти технологією організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

реалізовуючи в процесі спілкування з клієнтами такі функції спілкування, як 

відкриття, співучасть;  

- екскурсовод має поєднувати в своїй роботі фасилітаційну, експертну та 

організаційну позиції: як лектор-експерт – викладати нову інформацію, 

формулювати проблеми, відповідати на запитання. Як організатор – 

налаштовувати інтерактивну взаємодію учасників. Як фасилітатор – звертатись 

до особистого досвіду учасників, спонукати їх до самостійного пошуку нових 

шляхів вирішення наявних завдань та формулювання нових запитань. 

Висновок. Налаштування на цільову аудиторію, її потреби та запити 

вимагає застосування інтерактивних методів у роботі екскурсовода. Їх 

використання оптимізує процес проведення екскурсій, допомагає встановити 

партнерські стосунки екскурсовода й групи, підвищити рівень якості надання 

послуг екскурсійної діяльності. Інноваційні форми роботи сприяють розвитку 

дослідницької діяльності молоді; активізують пошукову, організаційно-творчу 

роботу, обмін досвідом у питаннях популяризації туризму; підвищують 

професійну майстерність, стимулюють розвиток творчих ініціатив та реалізацію 

творчого потенціалу екскурсоводів. 
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