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Силабус курсу «Туристичний супровід»  
2021-2022 навчального року 

 

Назва курсу   
Адреса викладання 

курсу 
Географічний факультет, Львівського національного 

університету імені Івана Франка, м. Львів, віл. Дорошенка, 41 
Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
24 «Сфера обслуговування» 
242 Туризм 

Викладачі курсу Гамкало М. З., к.г.н., доцент  
Контактна інформація 

викладачів 
mykhaylo.hamkalo@lnu.edu.ua,  
http://geography.lnu.edu.ua/employee/hamkalo-myhajlo-zenonovych  
hamkalo.m@gmail.com  

Консультації по курсу 

відбуваються 
Що четверга, 13:00-15.00 год. (лабораторія «Туристична 

агенція), Консультації в день проведення лекцій/практичних 

занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-
лайн консультації через інтернет  ресурси. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або дзвонити. 
Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/turystychnyy-suprovid 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам 

необхідні знання з основ туристичного супрводу. У курсі 

представлено науково-теоретичні засади дисципліни та 

викладено основні положення організації та практичного 

надання послуг супроводу туристів у межах країни та 

міжнародних турів.  
Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Туристичний супровід»  є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 242 «Туризм» для освітньої 

програми «Бакалавр», яка викладається в 4 семестрі в обсязі 4 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 
Мета та цілі курсу Метою даного курсу є надання студентам  глибоких і 

науково-теоретичних знань розуміння сутності супроводу у 

туристичній галузі та опанування ними компетенцій 
застосування їх у практичних цілях. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є знайомство та 

вивчення студентами теоретичних аспектів туристичного 

супроводу; опанування питань видової класифікації послуг 

туристичного супроводу; вивчення й опанування практичних 

компетенцій надання фахових і якісних послуг туристичного 

супроводу.  
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 
 науково-теоретичні основи формування й розвитку 

туристичного супроводу; 
 основні методи і підходи до організації та надання 

послуг туристичного супроводу;  
 основні види і форми  надання фахових послуг 

туристичного супроводу;  



 концептуальні науково-методичні та практичні підходи 

до підготовки і проведення екскурсійної та інших видів 

діяльності з надання послуг туристичного супроводу; 
 інформаційні джерела для покращення компетецій 

підвищення та вдосконалення якості надання послуг 

туристичного супроводу; 
 

Література для 

вивчення дисципліни 
Основна: 
1.Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

туризм» вiд 18.11.2003 № 1282-IV // Відомості Верховної Ради 

України вiд 26.03.2004. – 2004 р. – № 13. . 
2. Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних 

послуг та ліцензування туристичної діяльності: [навч. по- сіб.] 

/ С.С. Галасюк. – Одеса: Астропринт, 2011. – 208 с. 
3. Коваленко О. Особливості підготовки фахівців 

туристичного супроводу у країнах Європейського союзу. 

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 27, том 3, 2020. – 
С. 102-106 
4. Мальська М.П.,Худо В.В., ЦибухВ.І. Основи туристичного 

бізнесу: Навч,посібник: - К.: Центр навчальної 

літератури,2004. 
5. Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійних послуг: [навч.- 

метод. посіб.] / С.Г. Нездоймінов. – Одеса: Астро-принт, 2011. 

– 216 с.  
6. Положення про порядок видачі дозволів на право 

здійснення туристичного супроводу фахівцями туристичного 

супроводу: Наказ Державної туристичної адміністрації 

України від 24 вересня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 
2004. – № 42. 
7. Сакун Л. В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери 

туризму в розвинутих країнах світу: [монографія] / Л.В. Сакун. 

– К. : «МАУП», 2004. – 399 с. 
 
Додаткова: 
1.Галасюк С. С. Проблемні питання організації діяльності 

фахівців туристичного супроводу в Україні / С. С. Галасюк // 

Глобальні та національні проблеми економіки: електронне 

наукове фахове видання. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 2015. – Вип. 7. - С. 566-569. 
2. Герасименко В.Г. Ліцензування туристичної діяльності в 

Україні у контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, 

С.С. Галасюк // Журнал європейської економіки. – Тернопіль: 

ТНЕУ, 2011. – Т. 10 (№ 4). – С. 402–414. 
3. Коваленко О. В. Основні принципи формування змісту 

професійної підготовки фахівців туристичного супроводу 

(гідів-екскурсоводів) в Білорусі та Україні. Вісник ЛНУ імені 

Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. ІІ, 2019. С.46-53. 
4. Мальська М. П., Гамкало М. З. Романів П. В. Активний 

туризм. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021 – 208с. 
Тривалість курсу 120   год. 

 
Обсяг курсу 52 годин аудиторних занять. З них 26 годин лекційних занять, 



26 практичних  занять та 68 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде знати: 

 науково-теоретичні основи формування й розвитку 

туристичного супроводу; 
 основні методи і підходи до організації та надання 

послуг туристичного супроводу;  
 основні види і форми  надання фахових послуг 

туристичного супроводу;  
 концептуальні науково-методичні та практичні підходи 

до підготовки і проведення екскурсійної та інших видів 

діяльності з надання послуг туристичного супроводу; 
 інформаційні джерела з підвищення та вдосконалення 

якості надання послуг туристичного супроводу; 
Вміти: 

 активно застосовувати науково-теоретичні основи для 

формування вдосконалення прикладних аспектів 

розвитку туристичного супроводу; 
 володіти й застосовувати новітні методи й прийоми 

оцінки з вдосконалення надання послуг туристичного 

супроводу; 
 активно використовувати джерельно-інформаційну базу 

для підвищення та вдосконалення якості надання 

послуг туристичного супроводу; 
 здійснювати фахову підготовку із проведення екскурсій 

та інших видів  надання послуг туристичного 

супроводу; 
Ключові слова Туристичний супровід, туристична екскурсія, туристичний 

провідник, екскурсовод. 
Формат курсу Очний /заочний  

 

Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння 

тем 
Теми Змістовний модуль 1. Теоретичні основи туристичного 

супроводу 
Тема 1. Сутність, теоретико-методологічні основи, місце й 

роль дисципліни “Туристичний супровід” у системі підготовки 

фахівців туристичної галузі 
Тема 2. Історичні аспекти формування й розвитку 

туристичного супроводу в системі туристичних послуг.  
Тема 3. Туристичний супровід, як основна організаційно-
функціональна складова надання туристичних послуг. 
Тема 4. Принципи, функції й завдання туристичного 

супроводу в системі туристичних послуг. 
 Тема 5. Класифікація й загальна характеристика основних 

видів туристичного супроводу. 
Тема 6. Державні засади регулювання послуг туристичного 

супроводу. 
Змістовний модуль 2. Види і завдання послуг туристичного 

супроводу  
Тема 7 Місце і роль туристичного супроводу в 

структурі функціонування підприємств надання туристичних  

послуг. 



Тема 8. Роль і завдання екскурсійного супроводу в 

системі туристичних послуг. 
Тема 9. Роль і завдання туристичного супроводу в 

активному туризмі. 
Тема 10. Форми роботи і завдання туристичних послуг 

провідника і спортивного інструктора 
Тема 11. Трансферний туристичний супровід. 
Тема 12.Національний і світовий досвід організації 

туристичного супроводу. 
Підсумковий контроль, 

форма 
залік в кінці семестру усний/комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

нормативних і вибіркових дисциплін, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату наукових досліджень. 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація,  колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство ,  навчальні спільноти і 

т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – 
словесні (розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за 

характером пізнавальної діяльності – пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50  
• індивідуальна робота 10 балів 
•контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 40 • 

залік: згідно балів отриманих протягом семестру 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
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. 
 Історичні аспекти формування й розвитку туристичного 

супроводу в системі туристичних послуг.  
 Туристичний супровід, як основна організаційно-
функціональна складова надання туристичних послуг. 
Принципи, функції й завдання туристичного супроводу в 

системі туристичних послуг. 
 Класифікація й загальна характеристика основних видів 

туристичного супроводу. 
Державні засади, правові акти регулювання послуг 

туристичного супроводу. 
Роль  туристичного супроводу в структурі функціонування 

підприємств надання туристичних  послуг. 
Екскурсійний супровід системі туристичних послуг. 
Форми роботи і завдання туристичних послуг супроводжуючої 

особи і гіда-перекладача. 
Основні форми туристичних послуг провідника і спортивного 

інструктора 
Трансферний туристичний супровід. 
Національний і світовий досвід організації туристичного 

супроводу. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 
 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Форма  
навчання  

Поточне тестування та самостійна робота Індивіду- 
альна 

робота 
Залік Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т22   
денна 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 10 51-100 

 
Після кожного модуля передбачено тестування, яке оцінюється в 20 балів, сумарно 

40 балів. 
 

9. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового для заліку 



проекту (роботи), практики 

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) 

 
СХЕМА КУРСУ «Туристичнй супровід»  

Тиж./

дата/

год. 

Тема, план, 
короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 
лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

Література 
 Ресурси інтернету 

Завдан

ня, год 
Термін 

виконання 

Згідно 

розкла

ду 

Тема1. Сутність, 

теоретико-методо-
логічні основи, місце 

й роль дисципліни 
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