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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ 
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
У статті висвітлено значення екологічних екскурсій як одного з механізмів впливу на особистісну 

сферу людського сприйняття світу та форми навчальних занять у процесі урочної і позакласної 
роботи в школі. Стратегія сталого розвитку передбачає гармонізацію екологічної, економічної, соці-
альної і політичної складових частин суспільного розвитку. Еколого-економічні і соціальні інтереси 
взаємодіють за умови їх усвідомлення, осмислення, самоідентифікації особистості як частини при-
родного. Екологізація людини і суспільства загалом є парадигмою сьогодення. Концептуально освіта 
задля об’єктивації такої парадигми вимагає актуалізації  методичної бази.

Узагальнено різні підходи науковців до тлумачення екологічних екскурсій, розроблено логіч-
но-структурні схеми підготовки екологічних екскурсій та схарактеризовано особливості організації 
кожної структурної частини. У сучасній туристичній екскурсійній галузі активно застосовується 
метод інтерпретації для розробки та впровадження інтерактивних туристичних програм, що дає 
змогу формувати особистий досвід екскурсантів та емоційні зв’язки з об’єктами екскурсії, оскільки 
під час подорожей, відвідуючи нові місця, люди шукають не стільки нових знань, як нових вражень. 
Розкрито тлумачення інтерпретації як освітньої діяльності, яка здійснюється задля виявлення зна-
чення та взаємодії об’єктів не тільки за допомогою викладу фактичної інформації, а й тлумачення 
її (інтерпретації) з огляду на особистий досвід та за допомогою ілюстративних засобів. Наведено 
приклади застосування методу інтерпретації до проведення шкільних екскурсій екологічного спря-
мування. Акцентовано на можливостях використання методу інтерпретації в поєднанні з іншими 
методами і методичними прийомами (опис, спостереження, пояснення, елементи народознавства, 
артистичні прийоми, стимулювання чуттєвого сприйняття, демонстрування, ілюстрування, екс-
перимент, гра). Вони застосовуються для комунікації, безпосереднього впливу на емоції та почуття 
учнів від почутого чи побаченого. 

Ключові слова: стратегія сталого розвитку, екологізація суспільства, екологічна освіта, еколо-
гічна екскурсія, метод інтерпретації.
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Постановка проблеми. Сталий розвиток 
є новою світоглядною, політичною та практичною 
парадигмою розвитку для усіх країн світу, що розу-
міють необхідність переходу від суто економічної 
моделі розвитку до пошуку оптимального балансу 
між трьома складовими частинами: економічною, 
соціальною та екологічною [1]. Україна в держав-
ницьких прагненнях розбудови актуалізує потребу 
формування суспільства, що передбачає орієнта-
цію на людиноцентричний концепт і має на меті 
поліпшення якості життя, створення сприятли-
вих умов, зокрема й екологічних, для діяльності 
нинішнього і майбутнього поколінь.

Однією з передумов розвитку та впровадження 

екологічної складової частини є екологізація 
суспільства. Вчені визначають її як діяльність, 
спрямовану на усвідомлення людиною  потреби 
збереження, охорони і відтворення природних 
ресурсів, раціонального природокористування, 
визначення місця і ролі навколишнього середо-
вища у своєму житті [2]. 

Незаперечним є той факт, що потужним 
механізмом екологізації суспільства є екологі-
зація освіти як безпосередній вплив на індивіда. 
Екологізація освіти – доволі тривалий процес, що 
передбачає  формування екологічних знань на 
всіх рівнях освіти, їх практичне застосування, що 
потребує не тільки інвестицій, а й підготовлених 
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фахівців. Безпосередній вплив на індивіда можли-
вий лише шляхом його особистої участі в певних 
заходах, що забезпечить емоційно-ціннісні пріори-
тети якісного становлення людини, адже:

– кожна людина індивідуальна, тому одні й ті 
самі заходи несуть різне смислове навантаження 
для різних людей;

– людина – соціальна істота («якщо всі не 
звертають увагу на проблеми навколишнього 
середовища, то чому цим перейматися маю я?»);

– вплив на людину (особливо дитину) справ-
ляє не тільки оточуюче середовище, а й родина;

– ефект «відчуженості» – поки людина осо-
бисто не зіштовхнулася з проблемою, вона її не 
хвилює [3].

Отже, методологію щодо екологізації суспіль-
ства чи окремого індивіда варто спрямувати на 
пошук механізмів, що передбачають вплив на осо-
бистісну сферу людського сприйняття світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним із таких механізмів можна вважати екскур-
сії. Проблема організації і проведення екскурсій як 
однієї з форм навчальних занять у процесі уроч-
ної і позакласної роботи в школі не нова для педа-
гогіки. Вона активно розроблялася ще з початку 
минулого століття. Так, у 20–30-х рр. ХХ ст. екс-
курсії разом із дослідами вважалися ефективним 
методом навчання [4]. У дослідженнях науковців 
на сучасному етапі приділяється увага теоретич-
ному обґрунтуванню та розробці методики про-
ведення екскурсій. Розглянемо основні аспекти 
таких досліджень. Екскурсії науковцями тракту-
ються як:

– «пізнавальний вид діяльності, що позитивно 
впливає на активне сприйняття людиною нових 
знань; колективні подорожі, походи до визначних 
місць, музеїв, промислових підприємств, сільсько-
господарських виробництв, на історичні об’єкти 
з науковою, загальноосвітньою, культурно-освіт-
ньою метою» [5, с. 111];

– форма освітньої діяльності, що здійсню-
ється в природних умовах на виробництві, в музеї 
тощо задля спостереження і вивчення об’єктів, 
явищ [6];

– активна форма просвітницької діяльності, 
в процесі якої надається інформація про природу, 
історію та культуру [7];

– форма організації педагогічного процесу 
з метою вивчення об’єктів поза межами школи; 
екскурсійний метод, що забезпечує активне  одер-
жання знань [8];

– «наочний процес пізнання навколишнього 
світу, його предметів та явищ, процес знайомства 
з особливостями природи, історії, побуту, визнач-
ними пам’ятками міста, регіону чи країни» [9];

– ефективна форма екологічної освіти [10]; 
– вид практичної роботи вчителя і навчаль-

но-пізнавальної діяльності учнів [11];  

– цілеспрямований наочний процес вивчення 
об’єктів довкілля [12].

Екологічну екскурсію розуміють як механізм 
формування екологічної свідомості людини, яка 
впливає на розвиток особистої відповідальності 
за стан збереження природної рівноваги навко-
лишнього середовища, вироблення екологічно 
грамотної поведінки, засвоєння етичних норм 
у ставленні до об’єктів природи [13].

Крім того, у працях науковці у більшій чи меншій 
мірі характеризують типи екскурсій, їх структуру 
та методику проведення, особливості організації 
у початковій школі, у процесі вивчення шкільних 
предметів (біології, географії, фізики тощо). 

У сучасній туристичній екскурсійній галузі 
активно застосовується метод інтерпретації. 
Виникнення інтерпретації як сфери професійної 
діяльності тісно пов’язано з історією американ-
ських національних парків та ім’ям Ф. Тілдена 
і мало на меті поширення ідей дбайливого став-
лення до природних ресурсів. У 1957 р. побачила 
світ його фундаментальна праця «Інтерпретуючи 
нашу спадщину», де вперше було подано визна-
чення інтерпретації і сформульовано її основні 
принципи. І нині шість принципів Ф. Тілдена ста-
новлять основу інтерпретаційної діяльності.

За визначенням Ф. Тілдена, інтерпретація – 
це освітня діяльність, яка здійснюється з метою 
виявлення значення та взаємодій об’єктів інтер-
претації через особистий досвід та ілюстративні 
засоби масової інформації, а не через подання 
лише фактичної інформації [14].

У сучасному світі під час подорожей, відвіду-
ючи нові місця, люди шукають не стільки нових 
знань (сучасні технології дають змогу знайти 
будь-яку інформацію), як нових вражень. В Європі 
інтерпретація також знайшла найпалкіших послі-
довників, але акцент зроблено не на довкіллі, а на 
культурній спадщині.  

Це творчий підхід, що застосовується для роз-
робки та впровадження інтерактивних туристич-
них програм і дає змогу формувати особистий 
досвід екскурсантів та емоційні зв’язки з об’єктами 
екскурсії. Гіди-інтерпретатори замість монологіч-
ного подання фактичної інформації долучають 
екскурсантів до аналізу і провокують емоційний 
сплеск [15–18].

Спробуємо застосувати метод інтерпретації до 
проведення шкільних екскурсій екологічного спря-
мування.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розкрити особливості застосування методу 
інтерпретації для проведення екологічних екскур-
сій з учнями.  

Виклад основного матеріалу. Загалом під-
готовка екологічної екскурсії складається з двох 
взаємопов’язаних частин – теоретичної і практич-
ної (рис. 1).
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Теоретична частина включає збір матеріалів, 
їх аналіз і обробку та підготовку кінцевого про-
дукту – екологічної екскурсії, практична, насампе-
ред, передбачає всебічний огляд обраного об’єкта 
екологічної екскурсії, складання маршруту з ура-
хуванням особливостей місцевості, безпечності 
руху (автобани, залізничні колії та наявність без-
печних переходів через них), підготовку дидактич-
ного матеріалу, попереднє відвідування маршруту. 

Схема проведення всіх екскурсій, незалежно 
від теми і виду, однакова: вступ, основна частина, 
висновок. Вступ зазвичай складається з двох частин: 
організаційної (інструктаж екскурсантів щодо правил 
безпеки і поведінки на маршруті) та інформаційної 
(коротке повідомлення про тему екскурсії, довжину 
і тривалість маршруту, початок і кінець екскурсії, 
санітарні зупинки). Інформаційна частина вступу має 
бути яскравою і скомпонованою таким чином, щоб 
відразу привернути увагу школярів і викликати  в них 
інтерес до теми та об’єктів екскурсії, а також моти-
вувати до активної діяльності. Для цього можна 
використати елементи народної творчості, поезію 
тощо. Організаційна частина, навпаки, лаконічна 
та корисна за змістом. Вступ як початок екскурсії – 
доволі відповідальний момент, адже саме на цьому 
етапі відбувається емоційне налаштування, створю-
ється психологічний клімат у колективі.

Основна частина (власне екскурсія) ґрунту-
ється на певних екскурсійних об’єктах, поєднанні 
наочних методів (демонструвань) і словесних 
(розповіді, опису, бесіди, пояснення). Її зміст скла-
дається з підтем (від 5 до 12). Підтема – складова 
частина теми, яка висвітлює кілька пов’язаних між 
собою питань. Кожна підтема розглядається на 
конкретних об’єктах (одному або кількох) і зі свого 
боку поділяється на окремі питання. Їхня кіль-
кість зазвичай не перевищує трьох-п’яти. Підтеми 
надають екскурсії чіткого тематичного поділу, 
визначають пропорційність окремих її частин. 
Вони послідовно розкривають тему відповідно 
до внутрішньої логіки матеріалу екскурсії. З кож-
ної підтеми вчитель разом з учнями обов’язково 
робить висновки, а також плавний і логічний пере-
хід до наступної підтеми. Кількість підтем в екс-
курсії залежить від теми, кількості екскурсійних 
об’єктів, вікових особливостей школярів [19].

Висновок є підсумком до всієї екскурсії, він, 
як і вступ, складається з двох частин: підсумкової, 
де розглядаються результати основного змісту 
екскурсії, узагальнюється побачене і почуте, нага-
дуються основні об’єкти та події; коригувальної – 
вчитель оцінює роботу учнів,  дає рекомендації 
щодо подальшого вивчення теми, відповідає на 
запитання учнів.

 

Теоретична 
частина 

Практична 
частина 

Визначення основних параметрів екскурсії 

Постановка мети і завдань  

Вивчення і добір теоретичного матеріалу 

Консультації 

Компонування матеріалу 

Складання плану-конспекту 

Розробка маршруту екскурсії 

Попереднє відвідування маршруту 

Підготовка необхідного обладнання 
(приладів, матеріалів) 

Підготовка екологічної екскурсії 

Підготовка «портфеля екскурсовода» 

Рис. 1. Схема підготовки екологічної екскурсії
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Вступ і висновок екскурсії не мають бути занадто 
тривалими – орієнтовно по 5–7 хв. Школярі, особ-
ливо середнього шкільного віку, не в змозі довго 
зосереджувати увагу на одних і тих самих об’єк-
тах та постійно сприймати екскурсійний матеріал, 
тобто безперервні розповіді і демонстрування під 
час екскурсії недопустимі. Тому вчитель має чергу-
вати різні види роботи, а також методи і методичні 
прийоми. В екологічних екскурсіях, крім проблем-
них запитань, також доцільно використовувати 
невеликі практичні завдання. Доречно подбати 
про завдання для групової роботи, пов’язані 
з мінідослідженнями (наприклад, пристосувань 
квіток до запилення та способів запилення рос-
лин, захисного забарвлення в комах,  визначення 
певних параметрів навколишнього середовища 
або певних розрахунків). Упродовж маршруту 
варто передбачити певні «емоційні сплески» – 
акценти на наслідки негативного впливу людини 
на довкілля або ж несприятливі природні явища. 
Залежно від місцевості це можуть бути, напри-
клад,  повалені дерева (в результаті буревію або 
зрізані людиною), будівельне сміття тощо. Іноді 
трапляються непередбачувані об’єкти, явища,  до 
чого вчитель завжди має бути напоготові. Тоді 
доцільними будуть міркування школярів про при-
чини і наслідки цих процесів.

Оскільки екологічна екскурсія є процесом 
пізнання довкілля, для кращого методичного 
забезпечення доцільно використовувати метод 
інтерпретації під час основного етапу її прове-
дення. Процес інтерпретації визначають три 
наріжних камені, які утворюють «інтерпретаційний 
трикутник»: об’єкт або пам’ятка; відвідувачі; кому-
нікаційні засоби, які посилюють процес інтерпре-
тації (рис. 2).

Застосування методу інтерпретації для еколо-
гічних екскурсій має такі переваги:

1) посилює повагу до екскурсійного об’єкта;
2) перетворює об’єкт на досвід;  
3) провокує у відвідувачів резонанс;  
4) пропонує шляхи до розуміння більш глибо-

кого значення природи в житті людини.
Основою інтерпретації є провідна ідея. Це істо-

рія, скорочена до одного речення. Вона здатна 
викликати відгук у серцях учасників. Провідна ідея 
безпосередньо пов’язана з об’єктом (або явищем).  

Спостерігаючи за роботою професійних гідів, 
ми дивуємося, як легко і впевнено вони проводять 
екскурсію. Секрет полягає в умінні перетворювати 
довгу історію на яскраву неповторну провідну 
ідею, яка є найважливішим елементом інтерпре-
тації. Вона допомагає поєднати вершини  трикут-
ника інтерпретації, розвиває уяву, утримує процес 
дослідження в потрібному напрямі. 

Спробуємо застосувати цей метод до шкільних 
екологічних екскурсій. Використання провідної 
ідеї як прийому активізації уваги школярів  від-
різняється від традиційних методів формальної 
освіти. У таблиці 1  наведено приклади об’єктів 
(або явищ) та відповідних їм провідних ідей.

Отже, можемо зробити висновок, що застосу-
вання методу інтерпретації (провідних ідей) під 
час проведення екологічних екскурсій є досить 
простим і цікавим. Це допомагає привернути увагу 
екскурсантів та викликати певні почуття, емоції  
(як позитивні, так і негативні), що є запорукою успіху 
застосування екологічних екскурсій загалом. 

Також метод інтерпретації може використо-
вуватися в поєднанні з іншими методами і мето-
дичними прийомами, що слугуватимуть елемен-
тами комунікації, зокрема: опис, спостереження, 

 

Рис. 2. Схема процесу інтерпретації
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пояснення, сюжетно-тематичні засоби (еле-
менти народознавства – байка, казка, легенда, 
жарт), артистичний прийом (вірш, рима, пісня, 
мелодія), стимулювання чуттєвого сприйняття, 
розвиток уяви (наприклад, опис тіні від дерева, 
форми каменя тощо), демонстрування, ілюстру-
вання  (фото, малюнка, статистичних даних), 
дослідження (експеримент), гра (зокрема, 
рольова). Усі ці методи та прийоми застосову-
ються для встановлення контакту зі школярами 
і безпосереднього впливу на їхні емоції та почуття 
від почутого чи побаченого.

Крім того, під час екскурсії завжди передбача-
ються паузи. Вони бувають двох видів: сутнісні 
(змістові) – використовуються екскурсантами для 
обмірковування екскурсійної інформації, само-
стійного ознайомлення з об’єктами, закріплення 
фактичного матеріалу, формулювання власних 
висновків і запам’ятовування; відпочинкові – 
задля відновлення сил, прийому їжі, задоволення 
санітарних потреб.

Паузи варто планувати в періоди перехо-
дів та переїздів, між висвітленням різних питань 
однієї підтеми. Під час паузи учитель також має 
короткочасний відпочинок. Паузи є в кожній екс-
курсії і плануються залежно від маршруту. Більше 
пауз буває в заміських екскурсіях [19].

Розташування, позиційність, співвідношення 
підтем, основних питань, пауз, вступу і висновку 
разом утворюють композицію екскурсії.

Висновки і пропозиції. Отже, екскурсія еко-
логічного спрямування є одним із дієвих засо-
бів  і шляхів екологізації суспільства, водночас 
формою навчальних занять у процесі урочної 
і позакласної роботи в школі. Значні можливості 
у процесі проведення екскурсій екологічного спря-
мування має метод інтерпретації, що дає змогу 
формувати особистий досвід школярів та емо-
ційні зв’язки з об’єктами екскурсії, вивчати їх не 
тільки за допомогою викладу фактичної інфор-

мації, а тлумачення її (інтерпретації), спираючись 
на особистий досвід та за допомогою ілюстратив-
них засобів. Водночас означений метод розкри-
ває можливості для застосування інших методів 
і методичних прийомів задля комунікації, безпо-
середнього впливу на емоції та почуття учнів від 
почутого чи побаченого.

Окремого розгляду потребує об’єктивація 
методу інтерпретації у формуванні екологічної 
культури та цінностей особистості. Один із сучас-
них, затребуваних та апробованих методів меха-
нізму екологізації в розвинутих європейських 
державах вимагає вивчення передумов і способів 
реалізації у вітчизняній практиці.
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Таблиця 1
Приклади застосування методу інтерпретації екскурсійних об’єктів 

Об’єкт або явище Провідна ідея
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життю
Мурашки, що тягнуть на собі гусінь Цей «вантаж» непідйомний для них, але спільними зусиллями вони все зможуть
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знову
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і дарує нам свою красу
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Травинка, що пробивається крізь 
асфальт

Життя здатне з’явитися там, де воно не має жодного шансу на це
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Bilіanska M., Bondarenko L., Lazebna O. The appliance of interpretation method at ecologically 
oriented excursions 

The article highlights the importance of ecological excursions as one of the mechanisms of influence on 
the personal sphere of human perception of the world and forms of educational activities in the process 
of classroom and extracurricular activities at school. The strategy of sustainable development provides 
for the harmonization of environmental, economic, social and political components of social development. 
Ecological, economic and social interests interact under the condition of their awareness, understanding, self-
identification of the individual as part of the natural. The greening of man and society in general is a paradigm 
of today. Conceptually, education to objectify such a paradigm requires updating the methodological framework.

Different approaches of scientists to the interpretation of ecological excursions are generalized, logical-
structural schemes of preparation and carrying out of ecological excursions are developed and features 
of the organization of each structural part are characterized. In the modern tourist excursion industry, the method 
of interpretation is actively used, which is used for the development and implementation of interactive tourist 
programs and allows you to form personal experiences of tourists and emotional connections with the objects 
of the tour. Because when traveling, visiting new places, people are looking not so much for new knowledge 
as for new experiences. Interpretation of interpretation as an educational activity is carried out, which is carried 
out to identify the meaning and interaction of objects not only through the presentation of factual information, 
but its interpretation (interpretation), based on personal experience and illustrative means. Examples 
of application of the method of interpretation to conducting school excursions of ecological orientation are 
given. Emphasis is placed on the possibilities of using the method of interpretation in combination with other 
methods and techniques – such as description, observation, explanation, elements of ethnography, artistic 
techniques, stimulation of sensory perception, demonstration, illustration, experiment, game. They are used 
for communication, direct influence on the emotions and feelings of students from what they heard or saw.

Key words: sustainable development strategy, greening of society, ecological education, ecological 
excursion, method of interpretation.


