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Потужний освітньо-виховний потенціал екскурсії як способу пізнання дійсності 

давно загальновизнаний. Із зміною суспільно-інформаційних парадигм, розширенням 

спектру освітніх концепцій, підходів, методологій і методик  екскурсія не тільки не 

втрачає свого значення як особливого наочного процесу пізнання, але постійно 

демонструє його нові аспекти, можливості, проявляє його універсальний невичерпний 

характер, направлений на людський розвиток.  

Актуалізація життєтворчого значення екскурсії проявляється через її особливу 

природу «живої наочності», яка забезпечує особистісний розвиток людини через цілісне 

світосприйняття. Екскурсія – це наочний процес пізнання людиною навколишнього світу, 

який спирається  на дві основні форми пізнання: чуттєве  і логічне. Перший передбачає 

сприйняття через відчуття людини  і відображення в її свідомості цілісного образу 

екскурсійного об’єкту, реального середовища його існування, а далі уявлення формує 

чуттєво-наочний образ об’єкта, що відтворюється і зберігається в свідомості екскурсанта. 

У процесі логічного пізнання відбувається аналіз, синтез отриманих відчуттів та 

інформації. Як форма поширення знань екскурсія – комплексний спосіб пізнання 

дійсності, в якому органічно поєднуються методи навчання і виховання. Комплексність 

визначається  тим, що в процесі пізнання об’єктів і явищ навколишнього світу задіяні всі 

органи відчуття людини. 

Саме ці особливості екскурсії визначили історично її народження в лоні дидактики. 

Досить довгий час вона розвивалася як ефективний засіб навчання; потужність його 

зростала із розширенням поля його застосування у вихованні і формуванні молоді. Маючи 

універсальне гуманітарне підгрунття, екскурсійний процес перетворювався на окремий 

самостійний процес формування особистості.  

Залишаючись і сьогодні важливим педагогічним, освітньо-виховним засобом 

екскурсія значно розширила своє соціально-гуманітарне значення: її функціонування 

поширилося також на туристсько-рекреаційну сферу. Як провідна туристична послуга 

екскурсія відіграє важливу функціональну роль у задоволенні духовних, естетичних, 

інформаційних потреб, які визначають культурні, психологічні мотиви туристичних 

подорожей. 

Сучасний пізнавальний дискурс екскурсії передбачає інформативні, просвітницькі, 

світоглядні аспекти її як виду туристичної діяльності, що надає їй іншого соціального 

значення. Комплексний та цілеспрямований  характер екскурсії перетворює її на 

діяльнісне середовище культурної комунікації з аксіологічною, адаптативною, 

рекреаційною функціями. Екскурсія набула якостей провідного туристичного засобу для 

організації аксіологічного простору, який впливає на розвиток особистості при 

розширенні доступності об’єктів природної та культурної спадщини, соціокультурної 

сфери.. Мультиплікативний характер туризму надав екскурсії функції творення 

особистісного аксіопростору: атрактивність екскурсійних об’єктів здатна не тільки 

оновити людину, оволодіти її інтересом, але і надати сенс її буттю.  

В умовах зниження рівня адаптації сучасної людини до змін природного і 

соціального середовища, екскурсія пропонує ефективні механізми і засоби психологічної 

та інтелектуальної адаптації людини. В основі екскурсії як засобу особистісного розвитку 

лежать психолого-педагогічні засади розвитку людини та розуміння цінності життя. 

В контінуумі сучасного буття найбільшими цінностями стають свідоме ставлення 

людини до життя, індивідуальна своєрідність, особистісний спосіб буття. Через екскурсію 

особистість зустрічається з природою, культурою, іншими людьми, самою собою, 

формується її здатність до самореалізації, до розвитку своєї особистості, суб’єктивної 



активності у відносинах «Я – світ». Творча активна діяльність, що розгортається, 

змінюється з віком, набуває нових якісних характеристик, відіграє важливу роль в 

особистісному зростанні, саморозвитку особистості. Можливості екскурсії в цьому 

відношенні  - невичерпні.  

Сучасні пріоритети соціального розвитку орієнтовані на сталий розвиток 

суспільства, основою якого є розвиток соціальної відповідальності особистості як суб’єкта 

власного життя. В цьому контексті призначення екскурсії як багатофакторного процесу 

визначається соціально-історичними  особливостями, культурними традиціями, системою 

освіти як об’єктивними факторами, а також особистісними якостями, психологічними 

особливостями та ціннісними орієнтаціями учасників екскурсійного процесу. 

Екскурсія надає можливість особистості навчитися свідомому і відповідальному 

ставленню до життя, вирішенню проблем особистісних виборів, переваг, ціннісних 

орієнтацій, прихильних та неприхильних ставлень туриста до системи: природа – культура 

– інша людина. Морально-ціннісна площина розвитку особистості  засобами туризму та 

екскурсій  визнана Глобальним етичним кодексом туризму. 

Через екскурсію реалізується призначення туризму як особливої сфери суспільної 

свідомості, в якій здійснюється виховання, навчання, освіта, розвиток особистості під час 

її подорожі, формування духовних інтелектуальних якостей особистості, свідомий, 

цілеспрямований процес життєтворчості особистості у подорожі. Як психолого-

педагогічний процес формування особистості, екскурсійна діяльність  передбачає 

визначення чинників та детермінант, що впливають на сутнісні сили людини, на основи її 

світогляду, на переконання, моральні якості, почуття, риси характеру, потреби, інтереси, 

уподобання тощо.  

Саме екскурсійно-туристична сфера передбачає активну діяльність, яка дозволяє не 

тільки поновити, але і  розвивати життєві сили людини – інтелектуальні, емоційні, 

фізичні, що забезпечує самостійний світоглядний, життєво-практичний вибір і розвиток 

особистості.  

 


