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1. Мета опанування дисципліни: здобуття знань сиcтеми теоретичних знань про екскурсологію, 

шляхи її розвитку, формування компетенцій та набуття практичного досвіду у сфері екскурсійних 

подорожей, розробка шляхів розвитку екскурсології. 

 

2. Завдання: ознайомлення з основними поняттями та дефініціями екскурсології; наукове 

осмислення екскурсологіі як феномена світоглядної культури людини; забезпечення наукового 

підходу до практичних форм і методів; впровадження екскурсійної діяльності суб'єктами 

туристичного обслуговування; вивчення, узагальнення та впровадження досвіду екскурсійної 

справи зарубіжних країн; необхідність науково-практичного прогнозування шляхів розвитку 

екскурсійної справи в складовій туристичного продукту. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:  

понятійного апарату екскурсології; 

методичних та методологічних принципів екскурсійного процесу; 

розуміння механізмів сприйняття екскурсійної інформації; 

логічних вимог до подання екскурсійного матеріалу 

застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати словесні, наочні та практичні методи у роботі з 

екскурсантами; 

уміння використовувати невербальні засоби впливу в екскурсіях; 

уміння організовувати післяекскурсійну роботу; 

уміння застосовувати різні методичні прийоми ведення екскурсії 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 - при науковому осмисленні екскурсології як феномена світоглядної культури 

людини; 

- при розробці науково-практичного прогнозування шляхів розвитку екскурсійної справи; 

 - при визначенні ролі екскурсології у формуванні національної пам’яті українського народу; 

2) на рівні підприємства: 

 - при вивченні досвіду екскурсійної справи зарубіжних країн; 

 - при реалізації сучасних науково-прикладних методів екскурсійного менеджменту; 

 - при вивченні особливостей екскурсії як часини процесу освіти; 

 - при розробці особливостей методики складання індивідуального тексту екскурсії; 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Екскурсологія як наука 
Тема 1. Предмет, завдання та загальні поняття і визначення «Екскурсології»  



Тема 2. Зв’язок екскурсології з іншими науками  

Тема 3. Екскурсійний метод пізнання  

Тема 4. Екскурсія як педагогічний процес  

Тема 5. Психологія екскурсійної діяльності  

Тема 6. Логіка в екскурсії. 

Тема 7. Шляхи удосконалення екскурсійної методики.  

Змістовий модуль 2. Професійна майстерність екскурсовода 
Тема 8. Особиста майстерність екскурсовода  

Тема 9. Професійна майстерність екскурсовода  

Тема 10. Шляхи удосконалення професійної майстерності екскурсовода 

 

6. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Богатирьова Г.А. 

 

 

 

  


