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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей щодо комплексу 

основних понять, що складають основу екскурсійної діяльності та базових практичних навичок 

необхідних для практики екскурсійного обслуговування 

 

2. Завдання: набути практичні навички по оволодінню основних прийомів створення екскурсій; 

сформувати уявлення про цикл робіт по виготовленню створенню та просуванню, регулюванню 

екскурсійних програм, особливості різних видів екскурсійного обслуговування. 

 

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

знання і розуміння:   

теоретичних основ екскурсійної діяльності, а саме: сутності екскурсознавства як науки; особливості 

видів екскурсійного обслуговування; закони логіки та їх застосування в екскурсіях; технологічний 

процес створення екскурсії 

ключових інструментів та техніки ведення екскурсії; принципів формування туристичного продукту; 

форм туристичних послуг; історію екскурсійної діяльності; види туристсько-екскурсійних організацій  

сутності екскурсії, її функції як форми пізнання в туризмі; технології розробки і проведення 

тематичної екскурсії; вимог до професійних якостей екскурсовода; особливостей організації надання 

екскурсійних послуг 

методики проведення екскурсії; складових елементів технологічної карти послуги «Екскурсія»; 

особливостей ринку екскурсійних послуг; нормативних баз і стандартів, які регулюють надання 

екскурсійних послуг.  

сутності теорії міжособистісних комунікацій; основ протоколу та етикету  

особливостей подання художніх образів та знакових систем під час екскурсії; ролі фразових й логічних 

наголосів в розповіді. 

застосування знань і розумінь: 

уміння складати екскурсійні програми; складати схему і завдання екскурсійного процесу; робити 

аналіз екскурсійних об’єктів; складати методичну розробку екскурсії  

уміння розробляти нову тематику екскурсії показу об’єктів під час екскурсії; використовувати 

методичні прийоми показу; складати індивідуальний текст екскурсії  
уміння використовувати принципи диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування; 

спеціалізовану термінологію по туристсько-екскурсійній тематиці  
уміння працювати з архівними матеріалами й різними джерелами інформації; різнобічною тематикою 

асортименту екскурсійного процесу; використовувати навички спілкування; складати договір на 

екскурсійне обслуговування  
здатність аналізувати та оцінювати екскурсійні об’єкти регіону; здатність до образного мислення, 

аналізу, розуміння психології екскурсант  

 

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

1) на державному рівні: 

 - при аналізі світового туристського освітньо-ринкового простору 

 - при розробці культурно-просвітницьких аспектів екскурсійної роботи 

2) на рівні підприємства: 

 - при розробці теорії екскурсійної методики 



 - при розробці сучасних методик екскурсійного обслуговування 

 - при розробці технологічних інструментів екскурсійного обслуговування 

при аналізі особливостей використання прийомів розповіді при забезпеченні екскурсійного 

обслуговування 

-  при розробці документального оформлення нової теми в асортименті екскурсійних послуг 

підприємства 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Історія та сучасний стан екскурсознавства як туризмознавчої дисципліни  

Тема 1. Теоретичні основи організації екскурсійної діяльності  

Тема 2. Екскурсія та її сутність  

Тема 3. Історія розвитку екскурсійної діяльності. Зародження екскурсійної діяльності на 

українських землях (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)  

Тема 4. Класифікація екскурсій 

Змістовий модуль 2. Екскурсія та її сутність 
Тема 5. Основи екскурсійної методики. Екскурсія як процес пізнання  

Тема 6. Методика підготовки екскурсії. Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії 

Тема 7. Методика та техніка проведення екскурсії. Призначення методики проведення екскурсії  

Тема 8. Професійна майстерність екскурсовода  

Тема 9. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування. Суть, основа та принципи 

диференційованого підходу  

Тема 10. Управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах 
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