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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

24 «Сфера обслуговування» нормативна 

 

Напрям підготовки  

242 «Туризм» 

Модулів - 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 2-й, 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  – 1 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

5-й 4-й, 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

48 год. 18 год. 

Практичні, семінарські 

48 год. 12 год. 

Лабораторні 

– — 

Самостійна робота 

54 год. 120 год. 

Вид контролю:  іспит 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для 

денної форми навчання – 96/54; для заочної форми навчання – 30/120. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» є 

формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм 

змогу самостійно організовувати й планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити 

екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»  є: 

� оволодіння знаннями з організації екскурсійного обслуговування в індустрії туризму; 

� виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку екскурсійного обслуговування в 

сучасних умовах; 

� набуття студентами навичок роботи з нормативними матеріалами щодо організації 

екскурсійної діяльності в туристичній індустрії; 

� вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних завдань. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати: 

� місце і роль екскурсійної діяльності в індустрії туризму; 

� принципи класифікації, функції, ознаки екскурсії; 
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� методику підготовки та проведення екскурсії; 

� вимоги до екскурсовода; 

� принципи диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування. 

 

вміти: 

� організовувати та планувати екскурсійну діяльність; 

� готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії; 

� розробляти та проводити екскурсії; 

� складати технологічну карту екскурсії; 

� здійснювати екскурсійне обслуговування. 

Програмні результати навчання: РН2, РН3, РН4, РН5. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти екскурсознавства 

 

Тема 1. Екскурсія та її сутність 

Основні визначення екскурсії: відповідно до Ліцензійних умов, Закону «Про туризм». 

Ознаки екскурсії, їх характеристика: активність, логічна послідовність, випереджувальна 

роль показу. 

Екскурсійний процес, його складові. Завдання екскурсійного процесу. Вимоги до 

екскурсії. Мета, завдання та форми проведення екскурсії. 

Функції екскурсії: інформація, культурний відпочинок, розширення кругозору, 

формування інтересів. Екскурсія як форма туристської послуги. 

Показ, розповідь, рух — основні елементи екскурсії. Види показу. Вимоги до розповіді 

на екскурсії. Тематика екскурсій. Вимоги до тематики. 

Екскурсійний метод. Вимоги екскурсійного методу. Екскурсійний аналіз. Групи 

екскурсійного аналізу. Види аналізу. 

 

Тема 2. Класифікація екскурсій 

Етапи удосконалення класифікації екскурсій. Сучасна класифікація екскурсій. 

Класифікація екскурсій залежно від змісту, тематики, складу учасників, місця проведення, 

способу пересування, форми проведення, тривалості. 

Характеристика екскурсії залежно від групових ознак. За змістом: оглядові й тематичні. 

За складом учасників для: дорослих і дітей, місцевого населення і туристів, сільського й 

міського населення, організованих груп та індивідуалів, бізнес-екскурсії. За місцем 

проведення: міські, заміські, музейні. За способом пересування: пішохідні та з 

використанням різних видів транспорту. 

 Класифікація екскурсій за формою проведення: екскурсія-масовка, екскурсія-

прогулянка, екскурсія-концерт, екскурсія-спектакль, екскурсія для спеціальної аудиторії, 

навчальна екскурсія, пробна екскурсія. 

 

Тема 3. Методика підготовки екскурсії 
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Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії. Творча група, її склад. 

Колективний характер роботи. Розподіл і виконання обов'язків членів групи. Термін 

підготовки екскурсії. 

Основні етапи підготовки екскурсії: визначення цілі, вибір теми, підбір та вивчення 

літературних джерел; робота зі змістом екскурсії; знайомство з експозиціями і фондами 

музеїв; підбір та вивчення екскурсійних об'єктів; складання та інспектування маршрутів; 

підготовка контрольного тексту екскурсії; мова екскурсовода; комплектування «портфеля 

екскурсовода»; вибір методичних засобів; складання методичних розробок; висновок мето-

диста про текст і методичну розробку; прийом екскурсії; затвердження екскурсії. 

Порядок складання технологічної карти екскурсії. 

Індивідуальний текст екскурсії, його особливості. Структура тексту. 

 Текст екскурсії: контрольний та індивідуальний. Документація екскурсії. 
 

Змістовний модуль 2. Основи професійної діяльності екскурсовода 

 

Тема 4. Методика та техніка проведення екскурсії 

Призначення методики проведення екскурсії. Загальна й часткова методика. 

Характеристика методичних способів: асоціація щодо порядку часу, асоціація щодо єдності 

місця, словесні методи (усна розповідь, бесіда, пояснення, переказ змісту, цитування тощо). 

Наочні методи: демонстрація в натурі та в зображенні, спостереження тощо. 

Практичні методи: огляд об'єкта, спостереження згідно із завданням екскурсовода. 

Метод вправ: вироблення навичок та умінь екскурсантів. Вимоги екскурсійної методики: 

методичні способи показу, розповіді, рух в екскурсії, використання «портфеля 

екскурсовода», техніка проведення екскурсії та контакт екскурсовода з групою. 

 Особливі методичні прийоми. Прийоми демонстрації наочних матеріалів. 

Техніка проведення екскурсії. Вимоги до техніки проведення екскурсії. 

 

Тема 5. Професійна майстерність екскурсовода 

Поняття «професійна майстерність екскурсовода». Складові «професійної майстерності 

екскурсовода». Вимоги до екскурсовода. Особистість екскурсовода. Права та обов'язки, 

навички та уміння екскурсовода, їх формування. 

Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода. Культура та техніка мови 

екскурсовода, їх складові. Невербальні засоби мовлення. 

 Психологічні завдання екскурсовода: формування та підтримка інтересу до екскурсії, 

організація уваги на екскурсії. 

 

Тема 6. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування 

Суть, основа та принципи диференційованого підходу. Диференційований підхід до 

організації, змісту й методики підготовки та проведення екскурсій залежно від груп 

екскурсантів. Формування різних груп екскурсантів. Особливості підготовки та проведення 

екскурсій для різних груп: учасників звичайної екскурсії, навчальних екскурсій, екскурсій 

для сільського населення, екскурсій для туристів, екскурсій для молоді тощо. 

 Особливості організації екскурсій для неповносправних осіб. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Тема 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти екскурсознавства 

Тема 1. Екскурсія 

та її сутність 
25 12 6 2 — 4 13 25 4 2 — — 2 21 

Тема 2. 

Класифікація 

екскурсій 

25 14 6 4 — 4 11 25 4 2 — — 2 21 

Тема 3. Методика 

підготовки 

екскурсії 

25 18 8 4 — 6 7 25 4 2 — — 2 21 

Разом за І 

семестр 
75 44 20 10 — 14 31 75 12 6 — — 6 63 

Змістовний модуль 2. Основи професійної діяльності екскурсовода 

Тема 4. Методика 

та техніка 

проведення 

екскурсії 

25 18 10 4 — 4 7 25 6 4 — — 2 19 

Тема 5. 

Професійна 

майстерність 

екскурсовода 

25 18 10 4 — 4 7 25 6 4 — — 2 19 

Тема 6. 

Диференційований 

підхід до 

екскурсійного 

обслуговування 

25 16 8 4 — 4 9 25 6 4 — — 2 19 

Разом за ІІ семестр 75 52 28 12 — 12 23 75 18 12 — — 6 57 

ВСЬОГО 150 96 48 22 — 26 54 150 30 18 — — 
1

2 

12

0 

 

4. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Екскурсія та її сутність 4 
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2.  Класифікація екскурсій 4 

3.  Методика підготовки екскурсії 6 

4.  Методика та техніка проведення екскурсії 4 

5.  Професійна майстерність екскурсовода 4 

6.  Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування 4 
 

 

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Екскурсія та її сутність 2 

2.  Класифікація екскурсій 4 

3.  Методика підготовки екскурсії 4 

4.  Методика та техніка проведення екскурсії 4 

5.  Професійна майстерність екскурсовода 4 

6.  Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування 4 
 

 

 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Екскурсія та її сутність 

Екскурсійний метод. Вимоги екскурсійного методу. 

Екскурсійний аналіз. Групи екскурсійного аналізу. Види аналізу. 
13 

2.  Тема 2. Класифікація екскурсій 

Класифікація екскурсій за формою проведення: екскурсія-

масовка, екскурсія-прогулянка, екскурсія-концерт, екскурсія-

спектакль, екскурсія для спеціальної аудиторії, навчальна екскурсія, 

пробна екскурсія. 

11 

3.  Тема 3. Методика підготовки екскурсії 

Текст екскурсії: контрольний та індивідуальний. Документація 

екскурсії. 

7 

4.  Тема 4. Методика та техніка проведення екскурсії 

Особливі методичні прийоми. Прийоми демонстрації наочних 

матеріалів. Техніка проведення екскурсії. Вимоги до техніки 

проведення екскурсії. 

7 

5.  Тема 5. Професійна майстерність екскурсовода 

Психологічні завдання екскурсовода: формування та підтримка 

інтересу до екскурсії, організація уваги на екскурсії. 

7 

6.  Тема 6. Диференційований підхід до екскурсійного 

обслуговування 

Особливості організації екскурсій для неповносправних осіб. 

9 

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота з курсу «Організація екскурсійної діяльності» покликана сприяти 

формуванню у студентів глибоких, міцних та систематизованих знань з предмету, розвивати 
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самостійність у здобутті знань та їх використанні у навчальній практичній діяльності, 

активізувати пізнавальну діяльність студентів та мобілізувати їх на досягнення кінцевого 

результату. 

Індивідуальна робота виконується студентом під керівництвом викладача у 

позааудиторний час. Роботу студент повинен здати до заліку/екзамену.  

Об’єктом дослідної частини є підготовка підтеми до індивідуального тексту 

екскурсовода. Детальну схему виконання роботи та перелік тем подано у методичних 

рекомендаціях для виконання індивідуальної роботи. 

 

 

8. Методи навчання 

З метою активізації навчального процесу у ході вивчення дисципліни «Організація 

екскурсійної діяльності»  використовуються наступні традиційні та інноваційні методи 

навчання: 

— методи усного викладу матеріалу (монологічна форма: розповідь, опис, 

характеристика, пояснення; діалогічна форма: бесіда, дискусія, обговорення, дебати); 

— методи наочності (метод внутрішньої наочності ― використовується тоді, коли 

внутрішній акцент робиться на готові образи, раніше сформовані в уяві студента; метод 

ілюстративної наочності ― передбачає формування уявлень і понять у студентів на 

основі сприйняття конкретних ілюстрацій, наприклад, визначних туристичних об’єктів; 

екскурсійні методи); 

— методи логічних операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення; 

використовуються для порівняння рівня розвитку різних країн, для аналізу їх 

туристичного потенціалу. Студенти повинні вміти аналізувати, узагальнювати 

різноманітну інформацію для того, щоби вільно орієнтуватися в економічних 

можливостях та перспективах розвитку різних країн; 

— інтерактивні методи: мозковий штурм, карта розуму, методика творчості тощо. 

Використовуються для генерування нестандартних оригінальних ідей, пошук 

альтернативних підходів до розв’язання стандартних ситуацій; 

— емпіричні методи: методи екскурсознавства; 

— методи самостійної роботи з літературою: робота в бібліотеці з джерелами та 

літературою, вміння працювати з інтернет-ресурсами; 

 

 

9. Методи контролю 

З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни 

«Організація екскурсійної діяльності» використовуються наступні методи оцінювання: 

— для поточного контролю — контрольні запитання по темах, тестування, фронтальне 

опитування; 

— для підсумкового поточного контролю — контрольні запитання, письмовий тест; 

— для індивідуальної, самостійної та наукової роботи — усний захист або письмове 

оформлення отриманих результатів. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумкова 

робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   Р Т6 Т7 Т 

8 

Т9 Т 

10 

Т11 Р 

4 5 5 5 5   24 5 5 4 4 4 4 26 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

   

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

   

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни. 

2. Навчальна програма з навчальної дисципліни. 
 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник / В. Бабарицька, 

А.Короткова, О.Малиновська. — К.: Альтерпрес, 2007. — 464 с. 

2. Долженко Г. П. Экскурсионное дело: учебное пособие / Г. П. Долженко. Москва — Ростов-на-

Дону: Феникс, МарТ, 2009. — 272 с. 

3. Дьякова P. A., Емельянов Б. В., Пасечный П. С. Основы экскурсоведения / P. A. Дьякова, 

Б. В. Емельянов, П. С. Пасечный. — М., Просвещение. — 1985. — 255 с. 

4. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: учебник / Б. В. Емельянов. — М.: Советский спорт, 

2008. —216 с. 

5. Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійної діяльності : навчально-методичний посібник  / 

С.Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216с. 
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6. Поколодна М.М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017. – 180 с. 

Допоміжна 

7. Савина Н. В. Экскурсоведение: учебное пособие / Н. В. Савина. — Минск: БГЭУ, 2009. — 256 с. 

8. Хуусконен Н. М., Глушанок Т. М. Практика экскурсионной деятельности / Н. М. Хуусконен, 

Глушанок Т. М. — М.: Герда, 2008. — 208 с.  
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. http://bibook.ru/books/33967/default.htm    

2. http://dw6.ru/ponyatiye_i_funktsii_animatsii.html 

3. https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13209  

4. www.tourlib.columb.net.ua  

5. www.tourism.gov.ua  

6. http://www.tourism.puet.edu.ua/files/licrus16/otad_oc.pdf  

7. www.zakon.rada.gov.ua 

8. https://nauchforum.ru/studconf/gum/ii/365  

9. http://netref.ru/opredelenie-animacii-v-turizme-i-gostepriimstve-ponyatie.html  

10. https://novosti-turbiznesa.info/articles-13-1.html  

11. http://www.pglu.ru/store/catalog/courses/animatsiya_v_turizme_i_gostinichnom_servise/  

12. https://www.scienceforum.ru/2015/1356/8610  

13. http://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/animatsiya-v-turizme.html 

14. https://studbooks.net/781837/turizm/tipologiya_vidy_funktsii_animatsii_turizme   

15. http://tourlib.net/statti_tourism/ageeva.htm  

16. http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/chapter-1684/  

 

 

 

Автор ________________________________/Масюк Ю.О./ 

 


