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Вступ

Актуальність
 

Екскурсія (від лат. excursio – прогулянка, поїздка, похід) – це, зокрема, відвідування музею з освіт-
ньою, науковою або розважальною метою. Огляд об’єктів відбувається під керівництвом кваліфіко-
ваного спеціаліста / спеціалістки – екскурсовода / гідеси1. Аудиторії передається бачення музейного 
предмету, інсталяції тощо, розуміння історичної події, пов’язаної з ними. І хоча музейна комунікація 
за суттю передбачає демократичне спілкування «музей – відвідувач», як і рекомендує німецько-аме-
риканський психолог Курт Левін (Kurt Zadek Lewin), проте це аж ніяк не стосується перетворення 
екскурсії у багатогодинну виснажливу для аудиторії подію формату «запитання – відповіді на акту-
альні історичні, мистецтвознавчі та ін. питання»2. І, навпаки, хоча б і сама загальна «бліц-екскурсія» 
має бути змістовною, науковою та гідно презентувати тему музею.

Принагідно зазначимо що, хоча розвиток туризму є актуальним, проте українське музеєзнавство 
не пропонує достатню кількість практичних порад екскурсоводам щодо професії у концентровано-
му вигляді, у межах окремої публікації. У той же час, розуміння певних типових покрокових дій з 
організації, підготовки та проведення оглядової екскурсії дозволяють повноцінно комунікувати з ау-
диторією. Означене зумовлює актуальність пропонованого бачення типових ситуацій та відповідей 
на запитання, що можуть виникати під час роботи з екскурсійною групою.

Пропоновані методичні рекомендації актуальні у межах кількох напрямків знань: музейна андра-
гогіка, неформальна освіта дорослих, музеєзнавство, екскурсознавство, музейна соціологія.

Мета

- через опис 29-ти так званих Frequently Asked Questions (запитань, що часто виникають) проде-
монструвати ті аспекти та проблеми, нерозуміння яких можуть стати на заваді надання якісної 
музейної послуги – екскурсійного обслуговування;

- завдяки 7-м пропонованим вправам надати можливість зацікавленій особі фактично взяти 
участь у неформальному тренінгу з розвитку екскурсійної майстерності, оцінити власні ресурси 
та наявні проблеми.

Цільова аудиторія

- співробітники/співробітниці музеїв різних профілів та форм власності, які здійснюють екскурсій-
не обслуговування відвідувачів;

- екскурсоводи/гідеси, які займаються екскурсійним обслуговуванням у формі freelance (фріланс);
- особи, які проводять екскурсії у приміщеннях музеїв та екскурсії «під відкритим небом»;
- особи, зацікавленні музеєзнавчими студіями.

1  Приклад використання слова «гідеса» – Див.: Братун О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prolviv.com.
ua/team/im-ya-prizvishhe-2/
2  Реан А. А. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 2002. – 432 с.
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Основна частина

1. Інформація про замовлення екскурсії

Екскурсія – це один із видів музейних послуг, або «музейний продукт», який відвідувачі – «спожи-
вачі» послуг або «продукту», придбали за попереднім замовленням (телефоном, електронною пош-
тою, листом, в касі) за безготівковим розрахунком або перед початком екскурсії в касі музею або 
отримали безкоштовно. В Україні лічені музеї пропонують екскурсійне обслуговування винятково за 
попереднім записом. Отже, крім визначених за розкладом екскурсій (попередньо замовлених), екс-
курсовод/гідеса3 має бути готовим/готовою і до проведення екскурсії за непередбаченим замовлен-
ням і планувати робочий час з урахуванням потреби переорієнтуватися (переключитися) на інший 
вид діяльності з 5–10-хв. готовністю.

2. Самооцінка готовності до екскурсії (завдання)

Отримавши повідомлення про формування екскурсійної групи або сформувавши її самостійно, 
виконуючи роль касира та організатора екскурсій у музеї з невеликим штатом працівників, з’ясуйте, 
чи володієте ви наступною корисною інформацією:

Так Ні

Категорія групи (індивідуальна, для групи; діти, підлітки; відвідувачі з особливими 
потребами* тощо; побажання групи)

Вид екскурсії: оглядова, тематична; мова проведення

Тривалість екскурсії

Відповідність одягу діловому дрес-коду, або дрес-коду музею**. Багато музеїв 
розробили хоча б і символічні корпоративні символи (нашийна хустинка, 
ідентифікаційна картка працівника) – чи готові ви їх носити для підтримки іміджу 
професії екскурсовода.

Час, протягом якого група чекатиме початку екскурсії, – це той час, який вам потрі-
бен для підготовки до екскурсії і про який ви домовилися, 5–10 хв. 

Інше

Примітки:
* За відсутністю в законодавстві про музейну справу визначень видів екскурсій та кваліфікаційних вимог екскурсій-
ного обслуговування тих категорій відвідувачів, про які мовиться в музеєзнавстві та екскурсознавстві (діти, шко-
лярі, дорослі, відвідувачі з особливими потребами, «третій вік» тощо), відмова обслуговувати конкретного відвіду-
вача через відсутність неформальних кваліфікації, вмінь, навичок (на кшталт: «Я не знаю, як працювати з дітьми», 
«Мене не вчили водити екскурсію «таким» людям») розглядається як відмова від виконання посадових обов’язків.
** Нажаль побутові умови у кожному музеї впливають на одяг співробітників, однак і у період зимових холодів або 
сильної спеки можливо виглядати елегантно.

Трапляються ситуації, коли потрібен аутотренінг, тобто емоційне самоналаштування на прове-
дення екскурсії. Цю проблему бачимо у трьох аспектах:

1. Страх публічних виступів, спілкування з певними віковими або соціальними групами через 
особливий емоційний стан людини. Рекомендуємо ознайомитися із доступними джерелами про 
«ефективне спілкування», відвідувати екскурсії колег, домовитися з колегами, які розподіляють екс-
курсії призначати вам деякий час «комфортні» групи;

2. Страх публічних виступів, спілкування з певними віковими або соціальними групами через 
невеликий досвід екскурсійної практики. Рекомендуємо підвищувати кваліфікацію в межах нефор-
мальної освіти, адже за законодавством роботодавець лише сприяє, але не забезпечує розвиток 
кадрів. Відвідуйте екскурсії колег, домовляйтеся з колегами, які розподіляють екскурсії призначати 
вам деякий час невеликі, «комфортні» для вас, групи, самостійно в експозиції «проговорюйте» текст 

3  Слова «екскурсовод», «гідеса» стосується тут усіх співробітників музею, які проводять екскурсії.
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екскурсії вголос тощо;

3. Роздратованість внаслідок небажання виконувати зазначений вид роботи – усвідомлюйте, що 
ви маєте виконувати посадові обов’язки;

4. Інше ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Привітання з групою (1 хвилина)

1. Вітання.
2. Узгодження з відвідувачами (дорослими супроводжуючими дитячої групи) інформації про 

вид, тривалість екскурсії (для контролю витрати робочого часу та дотримання розкладу відвідува-
чів)4.

3. Початок екскурсії – вихід на маршрут.
4. Екскурсантів з дитячих груп, груп із дітьми бажано запитати, чи відвідали діти вбиральню, зва-

жаючи на тривалість екскурсії.
5. В екскурсантів з груп із дитячими або інвалідними візочками бажано з’ясувати, чи розуміють 

відвідувачі особливості будівлі вашого музею.

4. «Домовленість» про правила (1 хвилина)

Рекомендуємо під час привітання озвучити, тобто «домовитися» з групою про два правила, що 
посприяють вдалому проведенню екскурсії – маршрут і запитання:

1. Окресліть правило «Дотримання маршруту» фразою на кшталт: «Пропоную пройти певним 
маршрутом через зали, де представлено багато цікавих/прекрасних експонатів. Він створить цілісне 
уявлення про …»;

2.  Окресліть правило «Запитання» фразою на кшталт: «Я відповідатиму репліками на Ваші за-
питання під час екскурсії, а ґрунтовні запитання пропоную поставити після екскурсії, залишити для 
дискусії»5.

З великими групами, наприклад, більше 5 осіб домовтеся і про наступне:
• Правило «Вільної ноги» - якщо комусь буде необхідно залишити екскурсію з будь-яких при-

чин, то про це непотрібно питати чи оповіщати. Це правило діє і для тих, хто знову приєдну-
ється до групи. У той же час, нагадайте школярам, що вони мають повідомили супроводжую-
чій особі, коли вони залишають екскурсію.

З групами дітей, особливо акцентуйте на наступному:
• Правило «Піднятої руки», «Говорити по черзі» – для відповідей на репліки6.

5. Переривання екскурсії7

1. За бажанням відвідувачів можливо завершити екскурсію взагалі.
2. За потреби відвідувачів відвідати вбиральню, гардероб тощо домовтеся про перерву (напри-

клад, 10 хв.) та місце поновлення екскурсії.
3. За потреби відвідувачів зателефонувати – зачекайте 1–2 хв.

4  Зважаючи на те, що екскурсія, як «музейний продукт», фактично є послугою, то до екскурсії можливо застосовувати деякі 
оцінки якості. Тому коректний контроль якості екскурсії як послуги за тривалістю не є неповагою до відвідувачів. Варто 
пам’ятати, що іноземці або співвітчизники, які подорожують Європою обізнані із практикою про те, що від тривалості 
екскурсії залежить заробітна платня екскурсовода/гідеси, що «понаднормове» спілкування сплачується наступним 
екскурсійним квитком. Певна «дисципліна екскурсії» – це нормальне явище.
5  Зважаючи на досвід екскурсійної роботи оцінюйте чи відвідувачі прагнуть знайомства із музеєм відповідно до 
екскурсійного маршруту чи участі у дискусії про події, що музей висвітлює, мандруючи тим самим маршрутом. 

При розумінні цього, отже попередній домовленості, проведена екскурсія (екскурсія-дискусія) буде повноцінною.
6  Більше про неформальні правила – Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_5623_
pravila-roboti.html
7  Тут і далі пропонуються деякі типові ситуації, визначені на основі узагальненого з різних джерел досвіду. Таких різних 
ситуацій може бути дуже багато.
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4. За бажання відвідувачів оглянути частину музею, яка не входить у маршрут (зимовий сад, тим-

часові виставки, краєвид із вікон тощо) – прокоментуйте відвідувачам, що перед ними та зачекайте 
1–2 хв.

5. Інше ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Разом із тим, не забувайте прощатися / вітатися посмішкою, кивком голови, з тими, хто залишає / 
знову приєднується до групи.

Не засмучуйтесь, якщо деякі екскурсанти залишають групу. Ви не зобов’язані з’ясовувати, чому 
це відбувається, якщо вам про це не кажуть. Проводьте екскурсію «до останнього екскурсанта». Ви не 
зобов’язані переказувати тим, хто повернувся до групи викладений матеріал.

6. «Втеча» групи

Типовими є ситуації коли відвідувачі «тікають», тобто відхиляються від маршруту, яким їх ведуть, 
через:

1. Наполегливе бажання дорослих оглянути частину музею, яка не входить у маршрут (зимовий 
сад, тимчасові виставки, краєвид із вікон тощо). Тому після коментаря про те, що перед відвідувачами 
запропонуйте повернутися на маршрут;

2. Розсіювання уваги дорослих і відволікання на інші експонати, які вони розглядають під час 
розповіді. Тож подайте коментар про 1–2 експонати поза маршрутом із прив’язкою до екскурсії;

3. Розсіювання уваги дітей через втому, недостатню вмотивованість групи, відсутність «контак-
ту» з групою, неправильні прийоми ведення екскурсії. В цьому випадку відновіть концентрацію ува-
ги в групі фразою на кшталт: «Нас чекає найцікавіша частина музею…», «А зараз ми прямуємо кори-
дором часу далі до…», залучіть дітей до активної участі в екскурсії запитаннями тощо;

4. Якщо відвідувачі активно «Голосують ногами» – тобто невербально демонструють низьку за-
цікавленість екскурсією, то розпочніть дискусію, щоб з’ясувати, що відбувається. Не використовуйте 
фразу: «Що Вам не подобається?», а інші, на кшталт: «Давайте обговоримо Ваші враження…»;

5. Інше ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Форс-мажорні ситуації

Екскурсія може бути перервана / завершена:
1. Через Ваше погане самопочуття, екскурсантів;
2. При виникненні потреби колег терміново поспілкуватися з Вами (ця ситуація можлива за 

вкрай виняткових обставин) – запропонуйте групі зачекати із реплікою: «Прошу вибачити, мені тер-
міново потрібно відволіктися на кілька секунд»;

3. Інше_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Екскурсовод/гідеса із певних причин має право відмовитися від проведення екскурсії 
конкретній групі або припинити екскурсію. Якщо уникнути конфліктної ситуації з відвідувачами 
та адміністрацією музею, відмовляючись розпочинати екскурсію, а особливо продовжувати ту, яка 
вже почалася, немає можливості, то:

• Надайте усне обґрунтування відмови розпочинати екскурсію, за вимогою складіть службову 
записку або перериваючи екскурсію, проведіть групу до зручної локації, якщо Ви самі чер-
гуєте у музеї або до колег – представників адміністрації чи попросіть музейного доглядача/
доглядачку покликати їх в зал для усних пояснень, за вимогою складіть службову записку.
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8. Завершення екскурсії (3–5 хвилин)

1. Вихід з маршруту – повідомте про завершення екскурсії реплікою на кшталт: «На цьому 
екскурсія завершена, дякую за увагу».

2. Рекомендуйте відвідати виставки, музейну крамничку8. Для музеїв районних центрів, селищ 
міського типу та сіл рекомендуємо радити екскурсантам відвідувати заклади культури населеного 
пункту фразами на кшталт: «У 5-хвилинній відстані знаходиться …».

3. Проведіть рефлексію (запитання про враження, короткі відповіді).
4. Попрощайтеся, запросіть завітати до музею в майбутньому.

Локацією для завершення екскурсії бажано обрати останній зал музею або виводити групу до 
виходу. За різних обставин (бажання відвідувачів, вид екскурсії тощо) локацію можна змінювати, за 
умови логічного завершення екскурсії.

9. Потоковість груп
(актуальне для музеїв із великим потоком відвідувачів)

1. У випадку потоку груп у залах перед вашою або за вашою групою допускається корегування 
маршруту екскурсії для уникнення дискомфорту відвідувачів.

2. Намагайтеся дотримуватися комфортної, на ваш погляд, дистанції між групами; знижуйте го-
лос, жестами запрошуйте групу підійти ближче до вас.

3. Серед прийомів, якими пропонуємо корегувати маршрут у очікуванні «черги» до експонатів, 
назвемо: збільшення лекційного компоненту, деталізація показу «вільних» експонатів; пропуск «кро-
ку» маршруту, навіть з реплікою: «Для комфортного знайомства з важливими експонатами поверне-
мося згодом».

4. Змінюючи маршрут, тобто випереджаючи групу колеги, розумійте, що ви стаєте «перешко-
дою». «Пропускайте» 1–2 вітрини для маневрів.

5. Не намагайтеся витісняти попередню групу з маршруту, підводячи групу впритул до групи 
колеги; не підвищуйте голос; не використовуйте фраз на кшталт: «Доведеться чекати», «Колего! Доз-
воль підійти до…».

6. Виявом неповаги до вашої групи, групи колеги буде намагання завести людей за спини інших 
відвідувачів, втиснутися у «вільний куточок», показувати експонат через голови.

7. Неетично проводити екскурсії впритул до групи, яка зосередилася біля вітрин для проведен-
ня заходу, особливо дитячого. Не варто заходити в зал, де відбувається підготовка або триває захід.

8. Намагайтеся не затримувати групу в частинах експозиції з обмеженим простором. Адже у 
«вузьких місцях» експозиції виникатиме скупченість людей та відбуватимуться спроби протиснутися 
через групу інших екскурсоводів, відвідувачів, які гуляють музеєм, колег.

9. Для з’ясування ситуації при потоковості груп встановлюйте невербальний контакт із колега-
ми.

10.  Інше ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10. Невербальний контакт із колегами

За потреби і будучи впевненими, що колега-екскурсовод/гідеса вас бачить, зробіть із привітним 
виразом обличчя відповідний жест руками – «не підходити», «обійти», «рухатися швидше», «притри-
муватися часу» тощо.

8  Називайте місце продажу сувенірів саме так, навіть, якщо це має форму викладки сувенірів на стіл. Позитивні репліки 
важливі для мотивації потенційних покупців і почуття власної значущості.
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11. Фотографування з відвідувачами

Типовим є прохання відвідувачів сфотографуватися разом на згадку – погодження за бажанням. 
Ви має право просити відвідувачів не фотографувати вас особисто під час екскурсії, вимикати 

спалах при дозволеному вами фотографуванні, не робити цілеспрямовано аудіо- та відеозаписів ва-
шої розповіді. Ви можете відмовитися від продовження екскурсії при порушенні цього вашого права 
після 1–2 відмов відвідувачів не порушувати ваш спокій.

12. Фотографування відвідувачів фотографом музею9

Трапляються випадки, коли відвідувачі не бажають, щоб їх фотографували для музейних фоторе-
портажів. Якщо відвідувачі повідомляють про це, то чітко вкажіть на це безпосередньо колезі-фото-
графу фразою на кшталт: «Дякуємо, наша група не бажає фотографуватися».

Якщо ви виконуєте роль і екскурсовода/гідеси і фотографа одночасно, то домовитися із відвіду-
вачами буде ще більш легко.

13. Комфортизація умов проведення екскурсії

1. Зважаючи на потребу відвідувачів у комфорті від початку маршруту, запропонуйте їм присісти 
на стілець доглядачів або диван у залі під час розповіді.

2. Не дивуйтеся, що діти і підлітки можуть сідати на підлогу.
3. Якщо під час екскурсії ви помітите, що відвідувачі починають спиратися на стіни або шукати 

очами місця, де можна присісти – це сигнал фізичної втоми, необхідно корегувати маршрут, а осо-
бливо тривалість екскурсії.

4. Якщо відвідувачі заважають проводити екскурсію (розмовляють, не звертають на вас увагу, 
відходять на відстань тощо), то поновіть комунікацію репліками на кшталт: «Дуже важливим є на-
ступний експонат…», «Чи потрібна Вам перерва екскурсії?», «Прошу звернути увагу на експонати 
маршруту…».

5. Якщо екскурсанти в дитячій групі бешкетують, то приверніть їх увагу реплікою на кшталт: 
«Хто мене чує, підніміть руку?», «Хто хоче побачити найцікавіше, погляньте на…». Якщо бешкетуван-
ня не припиняється, то попросіть дорослого супроводжуючого відновити порядок у групі.

6. Не вступайте в затяжні дискусії (особливо ті, які стосуються політики); не виправдовуйтеся за 
історичні події; відсутність якісної інфраструктури музею, реставраційних робіт; не виступайте ад-
вокатом, обвинувачем подій; уникайте фамільярності, політичного гумору, особистих оцінок фактів; 
не проводьте паралелей на кшталт: «У 15 ст. ситуація була такою ж, як і нині», «Тоді було краще, ніж 
зараз».

7. Уникайте професійного вигоряння – не розмовляйте під час переходів у експозиції, під час 
руху на сходах; не сприймайте критичні висловлювання щодо експозиції та ситуації, коли деякі екс-
курсанти залишають групу, як особисту образу.

8. Не застосовуйте репліки на кшталт: «Тут був експонат, а тепер на іншій виставці, але він важли-
вий, тому просто слухайте», «Ой, а я і не знав / знала, що виставку демонтували».

9. Інше ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

14. Втручання сторонніх осіб у екскурсію

Варто бути готовим до того, що під час екскурсійної розповіді в неї можуть втрутитися відвідувачі, 
які гуляють залами музею, із запитаннями, репліками на кшталт: «Будь-ласка, що… / де … / коли …?» 
(1), «Чи можна й нам приєднатися до екскурсії?» (2), «А я чув / чула / знаю … От зараз розповім…» (3).

1. Подайте коротку відповідь на запитання, адже нечемно його проігнорувати. Якщо відвідува-
чеві цього не достатньо, запропонуйте звернутися до музейних доглядачів або чекати завершення 

9  Завжди називайте особу, який/яка фотографує відвідувачів для музейних фотозвітів саме так. Це підвищить статус 
музею, навіть, зовсім невеликого, у очах відвідувачів.
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екскурсії.

2. Повідомте відвідувачам, що вони можуть придбати квиток на екскурсійне обслуговування в 
касі. Якщо ви самі чергуєте в музеї, то запропонуйте приєднатися до екскурсії, а сплатити після її 
завершення. Не можна казати відвідувачам фраз на кшталт: «Ви не маєте права за нами ходити / слу-
хати без оплати», а лише, наприклад: «Вибачте, але я працюю для окремої групи, екскурсійне обслу-
говування платне», і лише в тому випадку, коли заважають проведенню екскурсії.

3. Подайте коротку репліку, адже нечемно не відповісти, на кшталт: «Дякую за зауваження, про-
поновані факти базуються на авторитетних джерелах, отже …» (продовжуйте розповідь). Намагай-
теся уникнути конфлікту фразами на кшталт: «Пропоную поспілкуватися індивідуально за одну год.», 
«Пропоную, щоб музейні доглядачі запросили до Вас фахівця з цієї теми з відділу…».

15. Облік робочого часу, витраченого на проведення екскурсії

Кожний музеї самостійно здійснює облік екскурсійного навантаження, що встановлюється Мініс-
терством культури України або розпорядчими документами щодо діяльності музеїв, які перебувають 
у комунальному та відомчому підпорядкуванні. Однак для організації комфортного особистого ро-
бочого графіка:

1. Дізнайтеся норму екскурсійного навантаження для вашої посади, розрахуйте робочий час, 
потрібний для її виконання;

2. Ведіть щоденник проведених екскурсій;
3. Контролюйте графік екскурсій, якій складається у вашому музеї;
4. Повідомляйте колегам, відповідальним за розподіл груп про незаплановану в графіку відсут-

ність (перенесені вихідні, бібліотечні дні тощо);
5. Неформально узгодьте з колегами побажання щодо проведення екскурсій, наприклад, надан-

ня пріоритету екскурсіям для дітей, для (не)великих груп, в певний відрізок робочого дня (зважаючи 
на плани науково-експозиційної, науково-фондової роботи тощо).

16. Перешкоди на маршруті

1. У випадку, коли проведенню екскурсії заважають дії колег (прибирання, неформальні наради 
в експозиційних залах тощо), попросіть зробити перерву до завершення екскурсії в залі.

2. У випадку відкривання вітрин, ремонту, монтажу виставки, проведенні в залах нарад і заходів, 
змініть маршрут, дотримуючись безпеки. Висловлюйте таким чином повагу як до учасників заходів, 
так і групи.

3. Для уникнення нещасних випадків (падіння, зачіплювання експонатів і вітрин, зіткнення з від-
відувачами) екскурсоводу/гідесі, якому/якій фактично доводиться задкувати, бажано періодично 
проходити обраним маршрутом самостійно для орієнтації у зміні простору, а під час екскурсії – руха-
тися повільно, час від часу озираючись.

17. Збільшення тривалості екскурсії через відповіді на запитання,  
репліки відвідувачів

Відповідно до рекомендацій Міністерства культури України та нормативних документів трива-
лість екскурсії обмежена однією академічною (екскурсійною) годиною – 45 хв. І хоча кожний музей 
визначає самостійно кількість академічних годин, що відводяться на екскурсію, проте екскурсія як 
явище має часові рамки у будь-якому випадку. Тому, будь-яка екскурсія, разом із відповідями на за-
питання відвідувачів, рефлексією може збільшуватися. Формально не можна самостійно корегувати 
тривалість екскурсії, суттєвого скорочуючи або подовжуючи час її проведення.

Типовою є ситуація збільшення тривалості стандартної оглядової екскурсії, її розтягування до 
1,5–2 год. через надмірну комунікабельність відвідувачів (запитання, бажання відвідувача висловити 
думку) або глибоку емпатію екскурсовода/гідеси і бажання «показати все», дати розлогі відповіді на 
всі запитання.

Нині екскурсія є найсучаснішим типом музейної комунікації, а екскурсоводи вже не виконують 
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роль менторів і не використовують авторитарний стиль спілкування з аудиторією. Тож надайте мож-
ливість відвідувачам висловлюватися. Паралельно контролюйте тривалість відступу і для дотриман-
ня відведеного часу використовуйте деякі прийоми безконфліктного спілкування:

1. Давайте максимально короткі відповіді із ввідними словами на кшталт: «Ваше запитання акту-
альне, ґрунтовна відповідь – це справа часу, нині обмежусь інформацією про …»;

2. Скориставшись паузою в монолозі, подайте репліку на кшталт: «Ваша думка слушна (правиль-
на, цікава), а …..» і продовжуйте розповідь;

3. Якщо відновити розповідь неможливо через надмірну захопленість відвідувача/відвідувачки 
монологом, то, зберігаючи зоровий контакт і коротко відповідаючи на запитання, починайте повіль-
но рухатися до наступних експонатів, вітрин, залів. Потім, скориставшись паузою в монолозі, подайте 
репліку на кшталт: «Ваша думка абсолютно слушна (правильна, цікава), а …» і продовжуйте розпо-
відь;

4. Якщо відвідувач/відвідувачка, завершивши монолог та отримавши відповіді на запитання, на-
полегливо просить повернутися до експонатів, які довелося пропустити, погоджуйтеся на це з реплі-
кою: «Звичайно, давайте за Вашим бажанням присвятимо всю екскурсію (левову частку екскурсії) цій 
темі, а огляд інших експонатів Ви здійсните самостійно».

5. Якщо після екскурсії відвідувач незадоволений тим, що довелося зупинитися на тій локації, 
до якої ви змогли дійти через тривалі діалоги то, застосуйте репліку на кшталт: «Мені було приємно 
презентувати Вам музей, дати відповіді на запитання під час розпочатої Вами дискусії за той час, за 
який Ви сплатили». У випадку конфліктної ситуації запропонуйте разом звернутися до старших по 
посаді колег.

Рекомендуємо на типові репліки: «Покажіть нам усе» або «Ми часом не обмежені» відповісти: 
«За час екскурсії і за цікавим маршрутом я допоможу Вам скласти цілісне враження про ключові по-
дії …», «Серед десятків експонатів ми проклали для цікавий маршрут».

Складним є усвідомлення того, що корегування маршруту екскурсії, зважаючи на зазначену си-
туацію, а також присвячення власного часу для спілкування з відвідувачами, що не буде облікова-
ний у нормі навантаження (за відсутності оплати за додаткову екскурсію), – індивідуальне рішення. 
Воно узгоджується на рівні кожного окремого музею.

17.1. Завдання для розуміння проблемності надмірно розтягнутої   
в часі екскурсії

Так Ні
Продавець послуг надає їх безкоштовно, понад оплату?
Чи згодились би працювати безкоштовно, якби були приватним 
екскурсоводом/гідесою?
Ви, як роботодавець, згодні платити співробітнику за неефективно 
витрачений робочий час?
Ви, як споживач послуг, згодні змінити свій розклад через неефективну 
організацію послуг?
Підсумок

17.2. Завдання з узагальнення FAQ відвідувачів під час екскурсії

Для усвідомлення того, які запитання відвідувачів найчастіше збільшують тривалість екскурсії, 
та пам’ятаючи, що, згідно з соціологічними дослідженнями, думки та позиції людей стають схожими і 
повторюються через певний інтервал, можна вдатися до узагальнень. Скориставшись результатами 
обміну досвідом про FAQ відвідувачів (фактично суспільний запит на знання), екскурсоводи можуть 
не лише визначити їх як такі, отже підготувати типові відповіді, а й згрупувати: FAQ відвідувачів-дітей, 
відвідувачів-іноземців, щодо подій тощо. Це посприяє Team building, Team skills та Team spirit (форму-
вання команди екскурсоводів, її духу та навичок); оптимізує проведення окремої екскурсії на основі 
колективного досвіду; вивільнить час окремих співробітників, витрачений на постійний та однома-
нітний пошук відповідей на FQA. 

Пропонуємо аналізувати власний досвід, використовувати креативну техніку Brainstorming (моз-
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ковий штурм, генерування ідей) і накопичувати FAQ відвідувачів. Працюйте щонайменше 2 тижні в 
малих групах (у відділі, навіть якщо кількість наукових співробітників, екскурсоводів вашого музею 
складає дві особи); обговорюйте щонайменше по 2 FAQ від кожного. Підготуйте фінальну презентації 
всіх FAQ.

FAQ відвідувачів Відповіді, найбільше 15 слів 
(встановіть будь-яку максимальну кількість слів для відповіді)

18. Придбання додаткових квитків для екскурсійного обслуговування

У випадку затягування екскурсії з незалежних від вас причин, неможливості завершити її на тій 
локації, якої ви змогли дійти, ви маєте право запропонувати відвідувачам придбати наступний кви-
ток для продовження екскурсії. Дана ситуація більш актуальна для великих міських і національних 
музеїв, однак цікава для розуміння загальносвітової тенденції залежності бюджету музею, заробітної 
платні екскурсоводів та права роботодавця на вимоги ефективної витрати робочого часу співробіт-
ником, залежно від витрачених на кожний вид діяльності робочих годин.

19. Майстерність екскурсовода/гідеси

1. Встановіть зоровий контакт з групою, намагайтеся тримати його під час екскурсії.
2. Рухайтеся попереду групи, фактично задкуйте, не повертайтеся спиною до групи під час роз-

повіді.
3. Рухайтеся вздовж вітрин, уявляючи, що група знаходиться в центрі кола, а ви на зовнішньому 

радіусі. Не бажані хаотичні переміщення між вітринами, рух через групу.
4. Запрошуйте групу переходити в наступний зал. Починайте розповідь упевнившись, що вся 

група перейшла, або виходьте із залу після групи.
5. Огляд експонатів ліворуч, праворуч, позаду відвідувачів починайте фразою: «Ліворуч від Вас 

розташований…» тощо.
6. Підходьте якомога ближче до експоната, вербально виділяйте його фразами про форму, ко-
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лір, прикметний елемент, місце у вітрині, адже відвідувачу може бути важко ідентифікувати експонат 
навіть при правильній назві.

7. Бажане використовування указки, ручки з ковпачком або незагостреного олівця. Допускаєть-
ся вказування рукою, але не вказівним пальцем. Уникайте того, щоб тримати указку просто в руці, а 
вести показ іншою рукою. Використання лазерних указок – за погодженням із керівництвом.

8. Якщо за логікою екскурсії потрібно пройти через експозиційний зал у інший, то варто назвати 
тему залу й зазначити, що група згодом повернеться сюди, або запропонувати самостійний огляд.

9. Для створення комплексного уявлення про музей як культурно-освітній простір з «живою», а 
не «застиглою» експозицією варто 1–2 реченнями акцентувати увагу на тимчасових проектах. У разі 
затримки групи для огляду виставки, іншого дійства зачекайте 1–2 хв., а потім запропонуйте продов-
жити реплікою: «Запрошую повернутися на маршрут екскурсії».

10. Називайте тему кожного залу.
11. Звертайте увагу на найбільші експонати в кожному залі на маршруті. Опишіть задум експо-

зиціонера 1–2 реченнями. Кожна «вузлова», «центральна» композиція з експонатів або інсталяція 
символізує ключову тему залу. Звертайте увагу на це, навіть якщо зміст екскурсії не стосується ком-
позиції, і в розповіді вона не буде згадана.

12. Робіть висновки щодо кожної теми/підтеми та загальний висновок для залу, що присвячений 
конкретній темі, епосі, персоналії. Не намагайтеся нав’язати відвідувачу конкретні тези, особливо 
щодо дискусійних питань історії, економіки тощо.

13. Здійснюйте «переходи» між темами (групами експонатів, вітринами, залами) після висновків. 
Вони стануть «містками» до наступних тем. Будуть доречними 1–2 фрази, які прояснять причинно-на-
слідкові зв’язки подій, наприклад: «Після закінчення Другої світової війни представники української 
нації продовжили збройну боротьбу за ідею державної незалежності, саме цьому присвячено розпо-
відь у залі, куди я вас запрошую…».

14. Уникайте простого переліку експонатів («речознавства»), «обіграйте» їх у розповіді. Вико-
ристовуйте репліки на кшталт: «Ми з вами перенеслися в…», «Відчуємо себе як …». Намагайтеся ін-
терпретувати експонати як ілюстрації до розповіді.

15. Щоб вказати на завершення або початок якого-небудь процесу (відміна кріпацтва, завершен-
ня створення витвору мистецтва), назвіть його початок або завершення.

16. Дотримуйтеся принципу «Показ – лекція». Однак, якщо зустріч свідомо перетворена у диску-
сію, то лекційний компонент буде домінувати.

17. Розтлумачуйте кількома словами хоча й правильні, але часто не зрозумілі для нефахівців тер-
міни, наприклад, темпера, бунчук, торашилд тощо. Так само, розповідаючи про персоналію, бажано 
називати її посаду, титул і період життя (наприклад, 1-ша пол. 18 ст.), не очікуючи, що відвідувачі і так 
знають, хто це. Проте уникайте глибокої деталізації дат. Безумовно, ви самі мусите знати історико-бі-
ографічну, енциклопедичну довідку на кожну персоналію, подію.

18. Будьте на 100 % впевнені, що вам відоме розташування у вітринах експонатів, про які розпо-
відаєте.

19. Цифри, що наводяться в екскурсії, мають бути підтверджені джерелами, тож у випадку виник-
нення дискусій, коли екскурсанти озвучують інші відомі їм цифри, пропонуйте підтвердження фра-
зою на кшталт: «Зауваження слушне, дослідники оперують різними цифрами, пропоновані озвучені 
в …».

20. Інше ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

20. Слово «унікальний»

Ставте за мету використовувати прикметник «унікальний» щодо справді найбільш вартісних і 
прикметних експонатів музею. Так буде підкреслено абсолютну індивідуальність предмета і те, як 
пощастило відвідувачам побачити його. Звичайно, що відбір «унікальних» експонатів для кожної екс-
курсії є суб’єктивним, проте можна орієнтуватися на такий приклад з експозиції Національного му-
зею історії України:

• «Браслет з бивня мамонта». У 1908 р. на стоянці доби кам’яного віку в Мізині (м. Новоград-Во-
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линський Чернігівської обл.) був знайдений браслет із кістки мамонта з найдавнішим у світі 
меандровим орнаментом (суцільна звивиста лінія формує узор, що повторюється), 18 тис. ро-
ків до н.е. Спорідненими з орнаментом є давньогрецькі, трипільські, українські. Ймовірно, 
узор – астрономічний календар. Шедевр первісного мистецтва. Експонується досконалий 
муляж, оригінал зберігається у фондосховищі в особливих умовах.

• Інше ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 
Звичайно, що не кожна колекція може пишатися пам’ятками світового значення, отже у випадку 

демонстрації муляжів, копій оригінальних предметів підкреслюйте, що музейна розповідь дозволяє 
відвідувачам зрозуміти суть предмету, як об’єкта матеріальної або нематеріальної культури. Загаль-
носвітовою тенденцією є демонстрація копій, зокрема, фото та документів, муляжів археологічних 
пам’яток тощо. Обов’язково підкреслюйте індивідуальність кожного експонату у випадку краєзнав-
чої експозиції, презентації локальної історії. Адже, хоча, наприклад, вироби з домотканого полотна 
є традиційними для регіонів України, кожна місцевість має свою прикметну рису крою, оздоблення, 
змістовне навантаження тощо.

Багато можливостей для дискусій про унікальні музейний предмети мають музеї, які експонують 
авторські твори мистецтва.

21. Ораторська майстерність

Розвинені ораторські навички – необхідний елемент самовдосконалення професії. Використо-
вуйте можливості неформальної освіти, які надає, у першу чергу, мережа інтернет та неурядові 
громадській організації безкоштовно. Відвідуйте тренінги. Намагайтеся виробити звичку вимовля-
ти типові фрази в типових ситуаціях. Це допоможе уникнути постійного розумового навантаження, 
оптимізує витрати часу. Розумійте, що неможливо передбачити типові фрази для всього розмаїття 
спілкування, тому формуйте їх самостійно.

21.1. Завдання для накопичення типових фраз для екскурсії

Складіть, проговоріть щонайменше одну фразу для типових ситуацій:

Організаційні питання

Вітання Вітаю; Радий/а представити вам музей

Представлення експонату «Ілюстрацією до … (факт) є … (експонат)»;
«Одним із символів періоду, події є … (експонат)»

Запрошення перейти в іншу частину музею 
(без змісту)

«Запрошую перейти в … для продовження екскурсії»;
«Розповідь про … очікує на вас у …»

Опис тимчасових виставок що пропонують-
ся для самостійного огляду

«Після екскурсії огляньте виставку, що присвячена …»;
«Після екскурсії не оминіть увагою виставку …»
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Змістовні питання

Персоналія «Ключова роль у процесі належала…, який/а …»;
«Особливий вплив на події мала особистість …» 

Подія «Бойові дії з метою … тривали з … до … на теренах …, завершившись 
…»;
«Ключовою подією для періоду була …»

22. Термінологія оглядової екскурсії

Бажано вживати під час екскурсії для нефахівців загальновідомі слова та уникати термінів, зо-
крема працюючи з дітьми, проте обійтися без термінології неможливо. Розширюючи тезаурус відвід-
увачів, пояснюйте термінологію, але не перенавантажуйте розповідь. Загалом, ненав’язливі терміно-
логічні акценти та їхнє тлумачення значно підвищать якість екскурсії, посилять освітній аспект.

Уникайте словосполучень, що не є термінами, які не тільки складні для розуміння та тлумачення, 
а й потребують перекладу інформації українською. Логічно, що увага відвідувачів має бути акценто-
вана на експонатах з «особливими» назвами, але з відповідним поясненням. У той же час, іншим має 
бути принцип використання термінології під час «внутрішнього екзамену в музеї» – презентації огля-
дової, тематичної екскурсії комісії для підтвердження кваліфікації. Розуміючи обізнаність фахівців із 
термінологією, варто знати її на 100 % та лише вживати правильно.

В цілому, дискусійним є узгодження того, як мають бути презентовані відвідувачам терміни – від-
повідно до академічних словників або довільно, оцінюючи здатність окремої «категорії відвідувачів» 
сприйняти інформацію. У першому випадку екскурсоводам доведеться складати окремий внутріш-
ній екзамен із знання фахової термінології та слідувати лише їй. У іншому – самостійного тлумачити 
термін у кожному окремому випадку.

22.1. Завдання на розуміння термінології власної оглядової екскурсії

Запишіть та, використовуючи принципи всебічного мислення (пошук аналогій, нестандартних 
рішень, тлумачень)10, поясніть собі або комусь зі знайомих суть термінів, назв у вашій екскурсії що-
найбільше 7 словами. При цьому намагайтеся уникати термінології у самих поясненнях. Наприклад, 
пояснюючи символи влади гетьманів (пернач, бунчук, хорогва, каламар тощо) – словосполучення 
«козацькі клейноди», адже це може вимагати додаткового роз’яснення того, що клейноди – це знаки 
влади, регалії. Таким чином, ви будете втрачати час та увагу групи.

10  Детективные задачки на нестандартное мышление. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.bookmate.com/
books/uGEAXMmW.
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Термін та його тлумачення, щонайбільше 7 слів
Бунчук – древко з кінським хвостом, символ влади полководця
Діорама – картина півколом з реальними і бутафорними предметами на передньому плані
Кратер – давньогрецький посуд для розбавлення вина водою
Торашилд – пластина з текстом на чохлі Тори – священної книги євреїв
Моргенштерн – з німецької ранкова зірка, холодна зброя, куля з шипами

23. Переформатування оглядової екскурсії у тематичну

Можлива ситуація, коли після початку екскурсії з’ясовується, що замість оглядової відвідувачі 
очікували тематичну або наполягають на її проведенні (по одній темі, залу, поверху). За наявності 
музейних правил щодо умов проведення оглядових, тематичних, авторських екскурсій (час, оплата, 
фахівці), поясність, що відвідувачі замовили оглядову екскурсію. Запропонуйте дещо поглиблене оз-
найомлення із цікавим їм блоком експозиції на основі ваших знань із реплікою: «За Вашим бажанням 
детальніше розглянемо … та скоротимо розповідь у інших залах».

Якщо ж відвідувачі наполягають на тій тематичній екскурсії, для якої знань недостатньо (це мож-
ливо коли тема не є профільною для вашого науково-експозиційного відділу, екскурсійного бюро), 
запропонуйте звернутися до старших по посаді колег, касирів, організаторів екскурсії тощо.

24. Типовий маршрут екскурсії

Маршрут оглядової екскурсії в кожному музеї є фактично однаковим, адже більшість державних 
і комунальних музеїв мають експозиції побудовані за хронологічним принципом. Групи зустрічають 
в Увідному залі (холі, передпокої музею), ведуть через усі зали експозиції за годинниковою стрілкою 
вздовж вітрин, найчастіше по колу кожного залу, у останній зал (хол останнього поверху). У кожному 
залі час витрачений на показ і розповідь приблизно однаковий.

Особливостями маршруту, що потрібно враховувати, може стати: непослідовність розміщення 
залів у будівлі; інколи, необхідність переходити між будівлями; переходи сходами, порожніми кори-
дорами, залами.

Логіка побудови кожної експозиції передбачає відвідування усіх залів. Представлені у залах екс-
понати допомагають створити наочне, комплексне, науково-обґрунтоване уявлення про тематику 
музею. За різних обставин та при збереженні логіки екскурсії дозволяється відхилення від маршруту.
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24.1. Завдання: прокладіть маршрут власної екскурсії

Назвіть зали, в яких ви ведете розповідь, вкажіть 2–3 словами ключові теми та обрані експонати 
у кожному залі. Проаналізуйте баланс тем, експонатів.
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25. Зміст екскурсії

Екскурсія – це індивідуальний інтелектуальний продукт, якість якого визначається лише науко-
вістю, об’єктивністю, патріотизмом, толерантністю, логічністю, етикою висловлювань, наочністю та 
структурованістю викладу запропонованих фактів у контексті експозиції, адаптованістю до культур-
но-освітніх потреб цільової аудиторії та дотриманням рекомендацій.

Рух за типовим маршрутом під час екскурсії і висвітлення за допомогою експонатів ключових 
подій – обов’язковий. Змістовне наповнення маршруту (текст екскурсії) – це і є охарактеризований 
інтелектуальний продукт. Відбір експонатів, їх кількість, стиль розповіді (академічний, поетичний 
тощо) комунікації (монолог, діалог, «жива бібліотека» тощо) – це результат індивідуальної підготовки 
екскурсовода/гідеси, що користується запропонованими вправами.

Не вважаємо критерієм оцінки екскурсії відсутність усталених на сторонній погляд словесних 
кліше, показ певних експонатів, якщо інше не рекомендовано науково-методичним відділом музею.

Водночас наполягаємо, що недоцільно в умовах демократичного суспільства створювати та про-
понувати опановувати конкретний, затверджений певним структурним підрозділом музею текст ог-
лядової екскурсії для повторення відвідувачам. В цьому разі відбудеться повернення до стандартів 
командно-адміністративної системи, коли співробітники вимушено ставали інструментами озвучу-
вання затверджених, цензурованих, ідеологічно вивірених, «застиглих» текстів, відступ від яких був 
заборонений ідеологією.

Серед бажаних рекомендацій до змісту екскурсії все ж таки запропонуємо розкриття певних тем 
у конкретних локаціях експозиції та акцент за важливих суспільно-політичних подіях, наприклад, 
для 2018 р. 100-річчя проголошення Четвертим Універсалом Української Центральної Ради Україн-
ської Народної Республіки. Для кожного музею важливою є розповідь про фундаторів музею та його 
будівлю.

З огляду на те, що співробітники музеїв – це фахівці з вищою, здебільшого гуманітарною освітою, 
потреби в навчанні їх дисциплінам, що профільні тематиці музеїв (історія України, мистецтвознав-
ство тощо) немає. Здобути навички екскурсовода співробітники можуть на сертифікованих курсах 
(з отриманням професії екскурсовод11), під час неформальної освіти, вивчаючи опубліковані джере-
ла та практично – відвідуючи екскурсії колег.

Ефективними для підготовки індивідуальної оглядової екскурсії вважаємо «позальні» тексти те-
матичних екскурсій, що складається кожним науково-експозиційним відділом, анотації, топографічні 
описи експозиції тощо. Ця та інша інформація, яку співробітник накопичує для «Власного портфеля 
екскурсовода»12, допоможе підготувати якісний музейний продукт. 

25.1. Завдання аналізу власного маршруту та змісту екскурсії

Так Ні
Знаєте:

1. Назви залів
2. Назви виставок, що діють, читали анотації до них
3. «Музейні легенди» ключових експонатів
4. Географію подій, про які розповідаєте
5. Імена, посади, приблизний період життя, діяльність персоналій, про які розповідаєте
6. Більше, ніж написано в експлікаціях
7. Розташування експонатів, про які розповідаєте
8. Експонати, про які розповідаєте – оригінали, муляжі (оригінали у фондах), копії
9. Персоналію, подію, представлену експонатом, про який розповідаєте 
10. Знаєте назви експонатів, що не згадані у вашій екскурсії

Інше

11   Код професії 3414 відповідно до «Класифікатор професій ДК 003:2010».
12  «Портфель екскурсовода» – це умовна назва комплекту наочних посібників, які ви під час екскурсії використовуєте. 
Вкладається в папку або портфель. Тут «Власний портфель екскурсовода» – це матеріали, що допомагають підготувати 
екскурсію, формуються самостійно або спільно з колегами.
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Ознайомлені з:
1. Текстом оглядової екскурсії
2. Позальними, повітринними анотаціями
3. Текстами тематичних екскурсій
4. Експлікаціями 

Інше

Можете пояснити:
1. Терміни, які згадуєте
2. Для кого конкретна персоналія знакова, адже в розповіді можете вживати репліки на кшталт: 

«Він/вона відомий/ма …»

3. Чому експонат унікальний, адже в розповіді можете вживати репліки на кшталт: «Це унікальний 
експонат …»
Інше

Маєте:
1. Методичний план власної екскурсії*
2. Записаний текст, нотатки власної екскурсії

Звертаєтеся за консультаціями до колег
Переказуєте відвідувачам опорний текст екскурсії
Пропонуєте відвідувачам авторський маршрут 
Представляєте екскурсію як лекцію чи показ (наприклад, 1 експонат як ілюстрація 2–3 фраз) 
Відвідували хоча б один раз екскурсію колег 
Відвідуєте профільні тренінги
Цікавитеся методиками екскурсійної роботи
Здатні провести 10-хв. екскурсію в залі, що не є «профільним» для Вашого відділу (для екскурсовода за 
посадою – тематичну екскурсію в залі)
Інше 

Підсумок 

Примітки: 
* Короткий послідовний перелік назв основних частин екскурсії – назва екскурсії, коротка історія музею, характеристика епохи в хро-
нологічних межах екскурсії, виклад експозиції, закінчення (висновки про значення музею і його пам’яток), бібліографія.

26. Передавання відвідувачами предметів музейного значення

Трапляються ситуації, коли відвідувачі бажають передати на постійне державне зберігання пред-
мети музейного значення – після завершення екскурсії запропонуйте їм зачекати співробітника/
співробітницю фондів або обміняйтеся контактною інформацією. Не беріть на себе відповідальність 
передавати та зберігати предмети без оформлення фондово-облікової документації.

27. Адаптація оглядової екскурсії до потреб цільової аудиторії

Орієнтуйтеся на те, що аудиторія оглядової екскурсії – це відвідувачі без фахової освіти (історич-
ної, мистецтвознавчої, археологічної тощо), які потребують знайомства з музеєм. Іншим маркером 
розуміння середньостатистичної аудиторії є вік.

Відсутність здатності диференційованого підходу до аудиторії або навичок проведення екскурсії 
певній категорії відвідувачів, наприклад, дітям, екскурсії під переклад, людям з особливими потре-
бами13 не є обґрунтованою причиною відмови від виконання посадових обов’язків. Відсутнє зако-

13  Нагадуємо, що законодавство України, зокрема «Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю», отже й музейна офіційна 
документація, містить слово «інвалідність». Неформально використовуються недискримінаційні словосполучення: особа 
з обмеженими можливостями, з особливими потребами, обмежена мобільність. Див.: Комітет з прав людини з інвалідністю 
(Конвенція про права інвалідів ООН) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000125&tx_news_
pi1%5Bnews%5D=6969&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c7d15c36a6513bb65d81e73eabd41a56. 



20
нодавче визначення категорій екскурсійних груп, отже кваліфікаційні вимоги роботи з конкретною 
аудиторією. Таким чином, перерозподіл ролей екскурсоводів («фахівці з дитячих екскурсій», «фахівці 
тифлоекскурсій14», «фахівці екскурсій для родин» тощо) – неформальний.

Оволодіння методиками, прийомами комунікації з аудиторією відповідно до вікових, соціальних, 
фізичних та інших особливостей – це особисте рішення співробітника про підвищення кваліфікації 
або власної участь в неформальній освіті. 

У межах даних рекомендацій пропонуємо тільки деталізацію умовних категорій відвідувачів 
(груп відвідувачів15), для чиїх вікових, соціальних і культурно-освітніх потреб доведеться адаптувати 
розповідь. Виробленням рекомендацій для роботи з переліченими категоріями споживачів «куль-
турного продукту» або «музейного продукту» присвячено величезний доробок українських і зару-
біжних музеєзнавців, музеологів, педагогів, психологів, андрагогів і тренерів неформальної освіти. 
Концентрація навіть найтиповіших рекомендації щодо даного аспекту ведення екскурсій у окремо-
му виданні є фактично неможливою.

27.1 Завдання для оцінки досвіду роботи з різними категоріями відвідувачів

Категорія відвідувачів Працюю / 
маю навички 

Хочу 
працювати, 
набуваю 
навички

Уникаю, не хочу 
здобувати досвід 

Діти дошкільного віку 
Школярі, учнівська молодь, підлітки
Студенти профільних факультетів
Студенти непрофільних факультетів
Дорослі
Дорослі фахівці у певній сфері знань (історики, ювеліри, 
математики тощо)
Пересічні, звичайні відвідувачі 
Люди похилого, третього віку, золотого віку
Люди з особливими потребами – незрячі 
Люди з особливими потребами – з ментальними порушеннями
Люди з особливими потребами – з проблемами опорно-
рухомого апарату
Люди з особливими потребами (інше)
Індивідуали, одна особа
Групи
Відвідувачі з базовими знаннями теми музею 
Відвідувачі без базових знань теми музею
Іноземці – групи іншомовні
Іноземці – під переклад
Почесні гості, VIP
Згруповані за гендерною ознакою (більшість / меншість жінок 
у групі) 
Перше відвідування 
«Музейна аудиторія» (повторний візит)
Родини з дітьми (комбіновані екскурсії)
Інше
Підсумок 

14 Окрім фахівця з професією тифлокоментатора, що працює на посаді тифлокоментатора, див.: Професія 
«тифлокоментатор» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=4027.
15 Див. класифікацію Любіцева О. О.: Методика розробки турів. – К.: Альтерпрес, 2003. – 104 с. [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_mrt3.htm.
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28. Музейна термінологія та зміст шкільної програми

Порівняння змісту експозиції низки українських музеїв (етикетаж, анотації) з актуальною «Про-
грамою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України»16, адже зміст інших шкільних пред-
метів у експозиціях майже не відображений, виявляє деякі розбіжності в термінології, характеристи-
ці історичних періодів у історії України. Це варто враховувати під час екскурсії для школярів:

Шкільна програма Узагальнена експозиція музею 
Київська держава, Русь-Україна, Русь Русь, Київська Русь, Києво-Руська держава, Давньоруська 

держава
Монгольська навала Татаро-монгольська навала 
Національно-визвольна війна українського народу Національно-визвольна війна українського народу, 

Козацька революція
Українська козацька держава, Військо Запорозьке Українська козацька держава, (Гетьманат, Військо 

Запорозьке)
Кирило-Мефодіївське братство Кирило-Мефодіївське товариство
Перша війна радянської Росії з УНР Більшовицька агресія з боку радянської Росії
Друга радянсько-українська війна
Українська революція 1917–18 рр. Національно-демократична революція, Українська 

революція 1918–21 рр., Національно-визвольні змаганняУкраїна в боротьбі за збереження державної 
незалежності 1918–21 рр.
Утвердження тоталітарного режиму 1929–39 рр. Україна у період побудови соціалізму в 1920–1930-х рр.
Насильницька колективізація Колективізація 
Форсована індустріалізація Індустріалізація 
«Великий терор» 1937–38 рр. Масовий терор більшовицької влади
Вторгнення Червоної армії на територію Західної 
України, Бессарабії та Північної Буковини

Анексія Західної України Радянським Союзом

Україна в умовах десталінізації 1953–64 рр. Україна в роки соціалізму 1953–85 рр.
Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР 
у середині 1950–60 рр.

«Хрущовська відлига»

Україна у період загострення кризи радянської системи 
1965–85 рр.

Україна в роки соціалізму 1953–85 рр.

Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності 
України 1985–91 рр.

Україна у 2-й пол. 1980-х – 1991 р., Акт проголошення 
незалежності України. Відновлена держава

Приклади Вашої експозиції

Не зайвими будуть знання переліку пам’яток архітектури, образотворчого мистецтва та персона-
лій, обов’язкових для візуального розпізнавання абітурієнтами і які є в вашій експозиції (нині їх 128). 
Ці знання дозволять розробити проект для старшокласників, які готуються до ЗНО, абітурієнтів тощо.

29. Іншомовні екскурсії

Іншомовна (як і україномовна) екскурсія – це теж «музейний продукт». Переклад тексту екскурсії 
російською, англійською або іншими мовами не є тим чинником, що вимагає окремого за змістом 
тексту оглядової екскурсії.

Основними загальними рекомендаціями для проведення іншомовної екскурсій вважаємо:
• «прив’язка» до географії подій, про які йдеться в екскурсії;
• проведення історичних паралелей між подіями на теренах України та загальноєвропейськи-

ми або світовими подіями;
• уважність при використанні топонімів, термінів, вимові імен.
Водночас можна готувати особливий неформальний різновид екскурсій «Оглядова екскурсія 

для іноземних гостей з…» (країна обирається). В цьому разі потрібне чітке усвідомлення, що екскур-

16  Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
znoclub.com/images/zno2017/pdf/Ist_progr_zno2017.pdf.
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сія розробляється на основі експонатів, які найбільше стосуються зарубіжної країни (культури) та її 
впливу на розбудову української нації, держави, культури.

Принагідно зазначимо, що, хоча розвиток туризму є актуальним, проте українське музеєзнавство 
не може запропонувати багато методик роботи як з національним, зокрема, внутрішнім туризмом, 
так і іноземними гостями17. Більше можливостей опановувати методики та досвід роботи з аудито-
ріями та ті теми, що розробляються в межах музейної педагогіки, отримуйте завдяки, зокрема, пові-
домленням щорічної наукової конференції Національного музею історії України (Київ), що доступні в 
електронному форматі і ґрунтовному бібліографічному доробку Галини Панахид18.

Висновок

Пропоновані методичні рекомендації надають екскурсоводу/гідесі можливість отримати 
практичні поради щодо багатьох аспектів підготовки, організації та проведення екскурсії. Більшість 
пропонованих аспектів не відображені у жодному опублікованому джерелі та мають метою 
допомогти організувати свій робочий час таким чином, щоб репрезентовані під час екскурсії 
знання були передані якісно, безконфліктно та з оптимальними витратами робочого часу музею та 
особистого часу відвідувачів. Для дискусії щодо методик організації та проведення екскурсійного 
обслуговування відвідувачів просимо писати авторці (к.і.н. Тамара Куцаєва, tamara_kusaeva@ukr.net).

17  Міжнародний туризм і сфера послуг / Мальська М. П., Антонюк Н. В. – К.: Знання, 2008. – 661 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://pidruchniki.com/1584072020999/turizm/mizhnarodniy_turizm_i_sfera_poslug; Ємельянов Б. В. Екскурсознавство. 
– М: Радянський спорт, 2007. – 216 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_mrt3.
htm; Куцаєва Т. О. Музейний відвідувач: Хто він? (Опитування англомовної аудиторії в Меморіальному комплексі 
«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років» у контексті музейної соціології) [Електронний 
ресурс] // Військово-історичний меридіан. Електронний науковий журнал. – 2014. – № 1 (3). – C. 135–142. – Режим доступу: 
http://vim.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/11-arkhiv-vipuskiv/47-ostannij-vipusk-4; Куцаєва Т. О. Комфортизація відвідування 
музею [Електронний ресурс] // Військово-історичний меридіан. – 2014. – №2(4). – С. 121–133. – Режим доступу: http://vim.
gov.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv?id=54
18  Панахид Г. І. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури. – Л.: ЛІГА Львів, 2015. – 66 с. (Серія «Музейна 
педагогіка»).
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