
 1

 



 2

Назва курсу Організація екскурсійної діяльності 

Адреса викладання 

курсу 

Дорошенка, 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму, географічний факультет 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

24 Сфера обслуговування 

242 Туризм 

Викладачі курсу Клапчук Михайло Володимирович, к.г.н., доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

M_Klapchuk@ukr.net 

https://lnulviv.academia.edu/MykhailoKlapchuk 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

щосереди, 16:40-18:00 год. (Дорошенка, 41, ауд.20)  

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiya-ekskursijnoji-diyalnosti  

Інформація про 

курс 

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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Організація екскурсійної діяльності» є нормативною дисципліною зі 

спеціальності 242 «Туризм» для освітньої програми бакалаврів, яка викладається 

в п’ятому семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

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

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

2. Нездоймінов С.Г. Екскурсологія : навчально-методичний посібник  / С.Г. 

Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216с. 

3. Поколодна М.М. Екскурсологія : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. 

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

2017. – 180 с. 

Додаткова література: 

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

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

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

6. https://lnulviv.academia.edu/ 

7. http://tourlib.net 

8. http://infotour.in.ua 

9. http://www2.unwto.org/ 

10. https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current 

11. www.lvivtravel.com  

Тривалість курсу 150 год. 

Обсяг курсу 96 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 48 годин практичних занять 

та 54 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

знати: 

� місце і роль екскурсійної діяльності в індустрії туризму; 

� принципи класифікації, функції, ознаки екскурсії; 

� 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. 

Ключові слова Екскурсія, екскурсовод, екскурсант, туристичний продукт. 

Формат курсу Очний /заочний  

Теми Тема 1. Екскурсія та її сутність 

Тема 2. Класифікація екскурсій 

Тема 3. Методика підготовки екскурсії 

Тема 4. Методика  та техніка проведення екскурсії 

Тема 5. Професійна майстерність екскурсовода 

Тема 6. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з багатьох дисциплін 

(зокрема географія туризму, основи туризмознавства, основи гостинності, 

туристичне країнознавство), достатніх для сприйняття категоріального апарату 

організації екскурсійної діяльності та розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, семінарське заняття, колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, дискусія, 

бесіда. 

Необхідне Вивчення курсу не потребує використання додаткового обладнання та 
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обладнання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних 

систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50. 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Індивід 

завдання 

50 100 

7 7 7 7 6 6 10 

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

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

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. 
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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 

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 методиста 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. 

 

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, 
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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. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ «Організація екскурсійної діяльності» 
 
 
Тиж. / дата / 
год.- 

Тема, план, 
короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова робота) 

Література.*** Ресурси в 
інтернеті 

Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

Згідно 

розкладу 

Тема 1. Екскурсія 

та її сутність 

 

Лекція/ 
практична / 
семінар 

1. Бабарицька В. 

Екскурсознавство і 

музеєзнавство: Навчальний 

посібник / В. Бабарицька, 

А.Короткова, 

О.Малиновська. — К.: 

Альтерпрес, 2007. — 464 с. 

6/2/4 В день 
проведення 
заняття 

Тема 2. 

Класифікація 

екскурсій 

Лекція/ 
практична / 
семінар 

6/4/4 В день 
проведення 
заняття 
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Тема 3. Методика 

підготовки 

екскурсії 

Лекція/ 
практична / 
семінар 

2. Нездоймінов С.Г. 

Екскурсологія : навчально-

методичний посібник  / С.Г. 

Нездоймінов. – Одеса : 

Астропринт, 2011. – 216с. 

3. Поколодна М.М. 

Екскурсологія : підручник / 

М. М. Поколодна ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017. – 180 с. 

Додаткова література: 

4. Савина Н. В. Экскурсоведение: 

учебное пособие / 

Н. В. Савина. — Минск: БГЭУ, 

2009. — 256 с. 

5. Хуусконен Н. М., 

Глушанок Т. М. Практика 

экскурсионной деятельности / 

Н. М. Хуусконен, 

Глушанок Т. М. — М.: Герда, 

2008. — 208 с.  
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