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Анотація. Модернізаційні процеси поширюються на різні аспекти освітньої галузі, у тому числі й на дидакти-

ку та її інструментарій (підходи, зміст, форми, засоби тощо). Власне авторське бачення модернізаційних процесів 
реалізовано на рівні введення в науковий обіг поняття «міждіяльнісна інтеграція» та його використання для визначен-
ня дидактичних основ феноменів, у назвах яких зазначено два (три) види діяльності (як-от, навчально-екскурсійна, 
проектно-управлінська, навчально-дослідницька тощо). Застосування підходу «міждіяльнісна інтеграція» слугує 
ґрунтовному визначенню дидактичних основ аналізованого феномену на основі дослідження видів діяльності, які 
відображено в назві утворення. Зазначене здійснюється з огляду на складники діяльності тих, хто навчає (йдеться 
про викладання й управління), складники діяльності тих, хто навчається (різноспособове учіння (учіння «я навчаю 
себе», учіння «я навчаю інших», учіння «мене навчають інші», учіння у взаємонавчанні)) та взаємодію між тими, 
хто навчає, та тими, хто навчається. Визначене застосовано стосовно феномену «навчально-екскурсійна діяльність» 
й реалізовано в такий спосіб: виокремлено дидактичні основи навчальної діяльності та екскурсійної; схарактеризо-
вано повну та часткову інтеграцію цих видів діяльності, розкрито діяльність тих, хто навчає, та діяльності тих, хто 
навчається, в контексті суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка виявляється під час різноспособового учіння.

Ключові слова: навчальна діяльність, екскурсійна діяльність, навчально-екскурсійна діяльність, навчально-
екскурсійне завдання, повна міждіяльнісна інтеграція, часткова міждіяльнісна інтеграція, викладання, управління, 
різноспособове учіння.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Людина є компонентом цілісної соціальної 
системи, яку називають суспільством. У процесі життє-
діяльності вона відкриває й використовує внутрішні 
сутнісні сили й, реалізовуючи власний особистісний 
потенціал, сприяє суспільному розвитку. Звісно ці 
процеси є взаємообумовленими, оскільки в розви-
неному суспільстві фіксується високий рівень вияву 
кожною людиною освітньої й пізнавальної потреб, а в 
умовах інтенсивного розвитку освіти спостерігається 
удосконалення суспільства як соціальної системи. 
Взаємообумовленість процесів переконливо доводить 
актуальність модернізаційних процесів в освітній галузі, 
які стосуються різних аспектів її функціонування й роз-
витку, у тому числі й дидактики як науки, напрацювання 
котрої слугують удосконаленню процесу навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується 
авторська думка; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналітичне узагальнення наукових 
праць засвідчило суттєві напрацювання, у яких йдеть-
ся про різні складники дидактичного інструментарію, 

у тому числі підходи, зміст, форми, методи й засоби. 
Акцентувавши увагу на засобах, варто вказати на те, 
що засоби навчання розглядаються в наукових пра-
цях, по-перше, як матеріальні (підручники, посібники, 
схеми, таблиці, рисунки, аудіо- та відеозаписи, тести, 
інструктивні матеріали тощо (Т. Байбара [1], В. Бондар 
[2], І. Малафіїк [3], Н. Мойсеюк [4], В. Оконь [5], 
О. Савченко [6] та ін.), ідеальні (мовлення (К. Климова 
[7]), спілкування (Л. Голодюк [8])), безпосередні (демон-
страція реального об’єкта) і опосередковані (його зобра-
ження)); по-друге, в значенні основи для вибудовування 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії між тими, хто навчає, та 
тими, хто навчається. Ці засоби-основи класифіковано 
за: 1) процесом перетворення предмета діяльності в 
бажаний передбачуваний продукт діяльності відносно 
суб’єкта діяльності (зовнішні (навчальне завдан-
ня, схема орієнтувальної основи діяльності тощо)); 
внутрішні (опорні знання, уміння, знання про самоке-
рування й саморегуляцію діяльності) (Ю. Галатюк) [9]; 
2) зовнішніми способами досягнення мети діяльності 
(навчальні завдання, вправи, задачі, спостереження, 
досліди тощо (система завдань, вправ, задач, дослідів); 
навчально-методичні схеми орієнтувальної основи 
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навчальних дій (схеми ООД), приписи; картки для 
індивідуальної (парної, групової) роботи; хід уроків 
(занять), тренінгів, екскурсій тощо (М. Савчин) [10]; 
3) внутрішніми способами досягнення мети діяльності 
(розумові дії (мисленнєві операції); метакогнітивні дії 
(реалізація особистих можливостей на основі знань про 
свій інтелект) (А. Хуторський) [11]; 4) способом вико-
ристання як засобу полідіяльнісної основи (перцеп-
тивна, проблемно-орієнтована, пошукова, варіативна, 
діяльність-спостереження, евристична, дослідницька, 
навчально-дослідницька, проектна, графічна, практична 
діяльність й діяльність із моделювання) (Л. Голодюк) 
[8]). 

Варто наголосити на тому, що використання широкої 
палітри засобів навчання, зокрема засобів-основ вибудо-
вування суб’єкт-суб’єктної взаємодії, здійснюється без 
урахування:

– особливостей організації різноспособового учіння;
– проявів міждіяльнісної інтеграції (авторка статті 

науково обґрунтувала й експериментально перевірила 
доцільність введення в науковий обіг поняття 
«міждіяльнісна інтеграція» на позначення: «1) ста-
ну зв’язності різних видів діяльності в цілісність, 
який характеризується словами «впорядкування» і 
«взаємопроникнення», набуває вияву в повному і част-
ковому поєднанні різних видів діяльності між собою та 
йменується як повна і часткова міждіяльнісна інтеграція; 
2) процесу, що веде до цього стану; 3) результату, що от-
римано на основі зв’язності різних видів діяльності між 
собою» [12, с. 348]).

Формування цілей статті (постановка завдання). 
У даній статті йтиметься про процеси повного та част-
кового поєднання двох самодостатніх видів діяльності 
(навчальної й екскурсійної діяльності) з урахуванням чо-
тирьох способів учіння (учіння «я навчаю себе», учіння 
«я навчаю інших», учіння «мене навчають інші», учіння 
у взаємонавчанні). Зазначене реалізовуватиметься 
відповідно до таких завдань: 1) виокремлення харак-
теристик навчальної й екскурсійної діяльності, значу-
щих для процесів повного та часткового поєднання цих 
видів діяльності з урахуванням підходу «міждіяльнісна 
інтеграція»; 2) розкриття дидактичних основ організації 
навчально-екскурсійної діяльності з акцентом на 
вибудовуванні суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 
контексті виконання першого завдання, варто зазначи-
ти, що навчальна діяльність постає як цілеспрямована 
й упорядкована сукупність дій і операцій, які забез-
печують мотиваційну та активну включеність тих, хто 
навчається, в організований дорослими процес навчан-
ня. 

Узагальнення наукових напрацювань [2, 3, 4, 5, 6], 
засвідчує, що навчальна діяльність характеризується 
предметністю, соціальністю, суспільністю за змістом і 
формою; усвідомленістю діяльності, що виконується; 
відображенням активності, яка зумовлена конкретни-
ми мотивами і підпорядкована меті; виконанням розу-
мових і практичних дій та операції, котрі забезпечують 
здійснення діяльності, спрямованістю на досягнення ре-
зультату (продукту) діяльності, що фіксується на рівні 
змін самого учня й виявляється в оволодінні знаннями 
й способами виконання розумових і практичних дій, 
операціями та способами взаємодії з іншими.

У контексті суб’єкт-суб’єктної взаємодії навчальна 
діяльність постає як феномен, що включає в себе діяльність 
того, хто навчає, котра представлена викладанням та 
управлінням, та діяльність тих, хто навчається, до скла-
ду якої віднесено навчання й учіння. Викладання слугує 
безпосередньому інформаційно-навчальному впливу на 
тих, хто навчається, вибудовується відповідно до мети 
діяльності, передбачає звернення до образів, текстів, 
схем, таблиць, формул тощо; супроводжується різним 
оформленням, зокрема оптико-кінестетичним (жести, 

міміка, пантоміміка); екстралінгвістичним (якість го-
лосу, тональність, діапазон, паузи, покашлювання, 
сміх, темп мови); проксемічним (використання часу, 
організація простору тощо). 

Управління у значенні безперервної циркуляції 
інформації між тим, хто навчає, та тими, хто навчається, 
здійснюється з дотриманням управлінського циклу, 
складниками якого є: планування, організація процесу 
учіння, керування, контроль, регулювання, координація. 
Планування спрямовується на формулювання тими, хто 
навчається, цілей власної діяльності продовженням ре-
чення «Я хочу навчити себе…». Організацією проце-
су учіння передбачається врахування умов здійснення 
діяльності, наявних засобів, вмотивованості тих, хто 
навчається, їхньої навченості та научуваності; чергуван-
ня способів здійснення учіння та кількісного складу його 
учасників. Керування полягає в спрямуванні діяльності 
тих, хто навчається, використанням безпосередніх 
або опосередкованих засобів організації пізнавальної 
самостійності та взаємодії з іншими, постановкою до-
даткових запитань, які скоординовують хід міркувань, 
використанням карток-інструкцій (карток-довідок), 
схем, таблиць, алгоритмів, приписів тощо). Контроль 
здійснюється з метою отримання на основі зворотних 
зв’язків інформації про інтелектуальні утруднення, які 
відчувають ті, хто навчаються; виявлення типових про-
галин, що засвідчують необхідність внесення змін у про-
цес навчання; сприяння здійсненню тими, хто навчається, 
самоконтролю (взаємоконтролю) за послідовним 
здійсненням дій у складі діяльності, правильністю їх 
виконання, орієнтованістю на досягнення заплано-
ваного. Регулюванням передбачається встановлення 
відповідності між діяльністю тих, хто навчається, та 
завданими цілями. Координація слугує встановленню 
відповідності між досягнутими й очікуваними результа-
тами, визначення подальших дій.

Організацією різноспособового учіння передбаче-
но утворення й функціонування в процесі навчання 
локального освітньо-інформаційного простору. Це ут-
ворення є, по-перше, низкою динамічних результатів 
цілеспрямованої, усвідомленої, конструктивної кому-
нікативної діяльності та суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
учасників навчальної діяльності; по-друге, формується 
в наслідок попередження утворення комунікативних 
шумів під час взаємного обміну інформацією; по-третє, 
охоплює процеси продукування інформації, її сприй-
мання, осмислення, вербального відтворення й обгово-
рення, які спрямовані на досягнення мети діяльності, 
самореалізацію та саморозвиток.

Щодо екскурсійної діяльності, то її сутність найбільш 
повно можна відобразити в контексті поняття «екскурсія». 
Аналіз наукових праць засвідчив, що екскурсію тлума-
чать як [13]: форму суспільно-просвітницької роботи 
(В. Гердт)); форму організації навчально-виховної ро-
боти (О. Ганчук); метод (Г. Ващенко, О. Герман); фор-
му й метод (Велика радянська енциклопедія); діяльність 
(Б. Райков)); процес (В. Бабарицька); відвідування 
(А. Булико). Автором статті поняття «екскурсія» потлу-
мачено як цілеспрямовану діяльність з вивчення об’єктів, 
явищ, процесів на місці їхнього природного знаходження, 
вияву чи перебігу. У контексті цього визначення поняття 
«екскурсія» і «екскурсійна діяльність» розглядаються як 
синонімічні лексеми. 

Генеза екскурсійної діяльності, досліджена Е. Желуд-
ковським та Е. Лук’яновою [14], включає чотири етапи, 
які, на переконання авторки статті, слід доповнити п’я-
тим етапом. В узагальненому вигляді визначено таку 
етапність становлення й розвитку екскурсійної діяльно-
сті:

– І етап (перша половина XІХ століття) – етап виник-
нення екскурсійної діяльності; фіксуються поодинокі й 
несистематичні спроби ввести наочне навчання в школі 
й розширити пізнавальний досвід підростаючого поко-
ління під час пізнавальних екскурсій природничої тема-
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тики (за Е. Желудковським, Е. Лук’яновою [14]); 
– ІІ етап (кінець ХІХ століття – початок ХХ століття) 

– етап виникнення теорії та методики проведення екс-
курсій; з’являються перші спроби наукових товариств 
проводити у вихідні дні екскурсії до музеїв, виставок 
тощо (за Е. Желудковським, Е. Лук’яновою [14]); 

– ІІІ етап (20-ті роки XX століття – початок пере-
будови на пострадянському просторі) – етап ідеоло-
гічного спрямування змісту екскурсій та формування 
методологічних основ екскурсійної справи; екскурсії 
стають невід’ємною складовою діяльності школи (за 
Е. Желудковським, Е. Лук’яновою [14]); 

– IV етап (початок перебудови на пострадянсько-
му просторі – кінець ХХ століття) – етап становлення 
екскурсійної справи як окремої, конкурентоспромож-
ної сфери послуг (за Е. Желудковським, Е. Лук’яновою 
[14]); 

– V етап (початок XXI століття – сьогодення) – етап 
формування нових видів екскурсій; започаткування вір-
туальних екскурсій або Інтернет-екскурсій (за Т. Мієр).

Екскурсійна діяльність характеризується: 1) ціле-
спрямованою організацією спостереження з метою 
вивчення різних явищ, предметів, процесів у природ-
них умовах, під час відвідувань музеїв, виставок тощо 
(О. Ганчук) [13]; 2) підпорядкованістю локальному 
принципу (вивчення об’єктів за місцем їх природного 
знаходження) (В. Бабарицька) [16]; 3) спрямованістю 
на задоволення духовних, естетичних, інформаційних 
потреб (В. Бабарицька) [16] та на досягнення освітньої, 
наукової й пізнавальної мети організації екскурсійної 
діяльності (А. Булико) [15].

Під час організації екскурсійної діяльності важливо 
враховувати віднесеність обраного виду екскурсії до тієї 
чи іншої класифікації. У наукових джерелах [13; 14] нав-
чальні екскурсії класифіковано за:

– змістом (оглядові, тематичні (виробничі, біо-
логічні, історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі та ін.), 
комплексні; об’єктні (вивчення конкретного об’єкта), 
методичні (формування вмінь організовувати та про-
водити екскурсії різного спрямування), продуктно-
екскурсійні (створення екскурсійного продукту, який 
розробляється тим, хто навчається, поза межами нав-
чальної програми)); 

– часовим ресурсом, необхідним для проведен-
ня екскурсії (короткочасні (в межах однієї години) та 
тривалі (декілька годин)); 

– місцем в освітньому процесі (вступні (на початку 
вивчення теми або розділу), проміжні (у процесі вивчен-
ня теми або розділу), підсумкові (у кінці вивчення теми, 
розділу)); 

– місцем проведення (місцеві, заміські, музейні, 
виробничі, у природі); 

– способом пересування (пішохідні, транспортні, 
комбіновані); 

– способом організації діяльності (демонстративні, 
ілюстративні, дослідницькі); 

– кількістю учасників (індивідуальні, групові, інди-
відуально-групові, парно-групові, групові); 

– характером зв’язку між підгрупами під час ви-
конання навчальних завдань (змагально-послідовні, 
кооперативно-паралельні, кооперативно-послідовні, 
змагально-послідовні); 

– спрямуванням діяльності (пролонговані, локалі-
зовані); 

– способом організації сприймання екскурсійного 
об’єкту (телеекскурсії, реальні екскурсії, Інтернет-ек-
скурсії). 

Зіставлення віртуальної екскурсії з екскурсією 
традиційного формату слугувало виокремленню певних 
переваг та недоліків. До переваг віртуальної екскурсії 
віднесено доступність (огляд визначних пам’яток без 
великих матеріальних і тимчасових витрат); можливість 
огляду в будь-який час; багаторазовість перегляду 
екскурсії, її частини чи необхідної інформації; зручність 

проведення для осіб з обмеженими фізичними та мате-
ріальними можливостями. До недоліків зараховано 
відсутність можливості поставити запитання в режимі 
реального часу та побачити об’єкти, які не включено 
в екскурсійну діяльність з метою формування нової 
пізнавальної проблеми.

З урахуванням сутності підходу «міждіяльнісна 
інтеграція» навчально-екскурсійну діяльність доцільно 
розглядати як цілісне утворення, що являє собою вид 
навчальної діяльності, яка вибудовується на основі за-
лучення тих, хто навчається, в процес вмотивованого 
й активного вивчення об’єктів, явищ, процесів на місці 
їхнього природного знаходження, вияву чи перебігу. 
Основу здійснення тими, хто навчається, навчально-
екскурсійної діяльності складає протиріччя між нови-
ми навчальними цілями, завданнями, способами дій 
(діяльності) та набутими знаннями, досвідом або між но-
вими навчальними ситуаціями та набутими знаннями й 
способами дій. Ці протиріччя розв’язуються за допомо-
гою суб’єктивно нових знань, умінь, навичок, способів 
виконання операцій, дій, діяльності. 

Застосування підходу «міждіяльнісна інтеграція» 
передбачає застосування до аналізованого цілісного 
утворення термінів «повна міждіяльнісна інтеграція», 
«часткова міждіяльнісна інтеграція». Повною міжді-
яльнісною інтеграцією передбачено моделювання про-
цесу взаємопроникнення екскурсійної діяльності в тло 
навчальної діяльності. Прикладом повного взаємопро-
никнення цих видів діяльності є навчально-екскурсійне 
завдання, яке тлумачиться автором статті як спеціаль-
но створена навчальна ситуація, що являє собою низку 
взаємопов’язаних міні-завдань, послідовне розв’язання 
яких здійснюється в ході екскурсійної діяльність з вико-
ристанням супровідної навчальної інформації (запитань, 
приписів, інструкцій, алгоритмів способів дій тощо), пе-
редбачає вияв пізнавальної активності тих, хто навчаєть-
ся, в різноспособовому учінні (учіння «я навчаю себе», 
учіння «я навчаю інших», учіння «мене навчають інші», 
учіння у взаємонавчанні), яке спрямовується на форму-
лювання проміжних і кінцевих висновків виконання на-
вчально-екскурсійного завдання.

Сутність часткової міждіяльнісної інтеграції ви-
являється в моделюванні процесу впорядкування екс-
курсійної діяльності в складі навчальної діяльності на 
рівні окремого етапу діяльності тих, хто навчається. У 
цьому випадку організація навчально-екскурсійної ді-
яльності може здійснюватися в такій послідовності: ті, 
хто навчаються, долучаються до виявлення проблеми 
(протиріччя); застосовують відомі знання і способи дій 
для вирішення проблеми (подолання протиріччя); фор-
мулюють припущення щодо результату й (чи) способу 
розв’язання проблеми (подолання протиріччя); визнача-
ють спосіб чи способи учіння; долучаються до екскур-
сійної діяльності та виявляють пізнавальну активність 
під час здійснення обраного способу (способів) учіння, 
спрямованого(их) на виявлення істинності чи хибності 
висунутого припущення; формулюють висновки на ос-
нові отриманих даних. 

І повна, і часткова міждіяльнісна інтеграція навчаль-
ної діяльності з екскурсійною слугують підґрунтям для 
подальшої поетапної організації екскурсійної діяльно-
сті (етап підготовки до екскурсії → етап її проведення 
та формулювання висновків) та для планування дій в 
такій послідовності: 1) визначення теми, виду екскур-
сії (вступна, поточна, підсумкова), форми проведення 
(реальна екскурсія, Інтернет-екскурсія, телеекскурсія), 
мети й завдань її проведення; 2) добір об’єктів показу та 
визначення маршруту; 3) складання розгорнутого плану 
екскурсії; 4) визначення критеріїв оцінювання результа-
тів проведення екскурсії; 5) визначення довідкового апа-
рату екскурсії та варіативних міні-завдань; 6) завчасне 
ознайомлення тих, хто навчається, з довідковим апара-
том екскурсії та варіативними міні-завданнями; 7) сти-
мулювання тих, хто навчається, до визначення власних 
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цілей участі в екскурсії; 8) консультування під час об-
рання міні-завдання; 9) обговорення з тими, хто навча-
ється, способу підготовки до виконання міні-завдання; 
10) обговорення особливостей виконання міні-завдання 
під час екскурсії; 11) ознайомлення тих, хто навчається, 
з критеріями оцінювання результатів екскурсії.

Під час підготовки навчально-екскурсійної діяльно-
сті важливо передбачити різноспособове учіння, зокре-
ма учіння «я навчаю себе», «я навчаю інших», «мене 
навчають інші», учіння у взаємонавчанні). Приміром, 
запропонувати тим, хто навчається, самореалізуватися 
в учінні «я навчаю інших», тобто завчасно підготувати 
«портфель екскурсовода» та виконати роль екскурсово-
да під час виконання навчально-екскурсійного завдання. 
У цьому випадку навчально-екскурсійна діяльність до-
повниться такими діями: визначення довідникового апа-
рату екскурсії та змістового наповнення «портфеля екс-
курсовода»; завчасне ознайомлення тих, хто навчається, 
із довідниковим апаратом екскурсії; стимулювання їх до 
виконання ролі екскурсовода; обговорення з тими, хто 
виявив бажання виконувати роль екскурсовода, змісто-
вого наповнення «портфеля екскурсовода»; консульту-
вання під час складання «портфеля екскурсовода»; обго-
ворення особливостей виконання ролі екскурсовода під 
час екскурсії.

Навчально-екскурсійна діяльність має організовува-
тися з дотриманням таких вимог: формування цілепо-
кладання (кожна екскурсія має здійснюватися з певною 
метою); врахування загальних закономірностей прове-
дення вступних, поточних і підсумкових екскурсій; до-
тримання змістової наступності (зміст екскурсій пови-
нен мати безпосередній зв’язок з попередньо вивченим; 
результати екскурсії використовуються в подальшій на-
вчальній діяльності); послідовність, науковість, чіткість 
організації навчально-екскурсійної діяльності та її про-
ведення.

Висновки дослідження і перспективи подальших роз-
відок цього напряму. Автором статті введено в науковий 
обіг поняття «міждіяльнісна інтеграція» на позначення: 
1) стану поєднання різних видів діяльності у цілісність, 
що характеризується словами «впорядкування» і «взає-
мопроникнення», набуває вияву в повному і частковому 
поєднанні різних видів діяльності між собою та йме-
нується «повна міждіяльнісна інтеграція» й «часткова 
міждіяльнісна інтеграція»; 2) процесу, що веде до цього 
стану; 3) результату, що отримано на основі поєднання 
різних видів діяльності між собою. У ході подальшого 
наукового пошуку було розширено поле застосування 
запропонованого поняття шляхом додавання такого кон-
тексту: поняттям «міждіяльнісна інтеграція» познача-
ється підхід як спосіб трактування стану, процесу чи ре-
зультату певного педагогічного (дидактичного) явища. 
А відтак, застосування підходу «міждіяльнісна інтегра-
ція» слугує розгляду навчально-екскурсійної діяльності 
як складного утворення, якому притаманні дидактичні 
особливості як навчальної діяльності, так і екскурсійної. 
Стосовно навчальної діяльності це особливості викла-
дання, управління й організації різноспособового учін-
ня на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії між тими, хто 
навчає, та тими, хто навчається. Щодо екскурсійної ді-
яльності, то це дотримання поетапної організації екскур-
сійної діяльності та сприяння ефективній самореалізації 
тих, хто навчається. Подальшого вивчення потребують 
питання, які стосуються дослідження особливостей ор-
ганізації навчально-екскурсійної діяльності з урахуван-
ням віку тих, хто навчається.
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