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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних й придбанні 

практичних навичок з основ організації надання екскурсійних послуг.  

Завдання дисципліни: 

- засвоєння основ екскурсійної теорії; 

- оволодіння основними прийомами екскурсійної методики і техніки; 

- придбання практичних навичок в організації екскурсійних послуг. 

У ході вивчення дисципліни студент повинен: 

 знати: 

- історію екскурсійної справи в Україні; 

- основні поняття та терміни екскурсійної теорії; 

- методику підготовки екскурсій та її документаційне забезпечення; 

- техніку проведення екскурсій; 

- особливості проведення різних видів екскурсій; 

- особливості менеджменту і маркетингу екскурсійних послуг; 

- професійну майстерність екскурсовода; 

- регіональні екскурсійні ресурси.  

вміти:  

- проектувати процес обслуговування екскурсантів за окремими етапами надання 

послуги; 

- працювати в складі творчої групи над створенням нової екскурсії;  

- розробляти різні види екскурсій з урахуванням диференційованого підходу до 

екскурсійного обслуговування та наявних регіональних екскурсійних ресурсів; 

- оформлювати документацію щодо надання екскурсійних послуг; 

- користуватися прийомами екскурсійної методик та техніки. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи екскурсознавства  

Тема 2. Організація екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних 

підприємствах. 

Тема 3. Екскурсійна теорія: сутність екскурсії та класифікація екскурсій. 

Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи підготовки нової екскурсії.  

Тема 5. Методичні прийоми ведення екскурсії. 

Тема 6. Техніка ведення екскурсії. 

Тема 7. Професійна майстерність екскурсовода. 

Тема 8. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування. 

 

  



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Тема 1. Основи екскурсознавства.  4 2     2 

Тема 2. Організація екскурсійних послуг на 

туристсько-екскурсійних підприємствах. 
4 2     2 

Тема 3. Екскурсійна теорія: сутність екскурсії 

та класифікація екскурсій. 
12 4 4    4 

Тема 4. Технологія підготовки нової 

екскурсії. Етапи підготовки нової екскурсії.  
26 12 8    6 

Тема 5. Методичні прийоми ведення 

екскурсії. 
16 8 4    4 

Тема 6. Техніка ведення екскурсії. 14 6 4    4 

Тема 7. Професійна майстерність 

екскурсовода. 
8 4     4 

Тема 8. Диференційований підхід до 

екскурсійного обслуговування 
6 2     4 

Усього годин 90 40 20    30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми лекційних занять 

 

№  

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Основи екскурсознавства 

Тема лекції 1. Основи екскурсознавства. 

План 

1.  Екскурсознавство як науковий напрям та навчальна 

дисципліна. Поняття екскурсознавства як трьох  

взаємозв’язаних елементів:  теорія, методика, практика.  

2.  Сутність і завдання екскурсійної теорії.  

3.  Значення і сутність екскурсійної методики. 

4.  Практика ведення екскурсій.  

5.  Історія екскурсійної справи в Україні. 

2 

2 2 Тема 2. Організація екскурсійних послуг на туристсько-

екскурсійних підприємствах 

Тема лекції 2. Організація екскурсійних послуг на туристсько-

екскурсійних підприємствах. 

План 

1.  Види туристсько-екскурсійних організацій. 

2.  Схема організації надання екскурсійних послуг на 

туристсько-екскурсійних підприємствах. 

3.  Нормативно-правова база екскурсійної діяльності в Україні 

(Закони, Стандарти, Положення). 

2 

3 3 Тема 3. Екскурсійна теорія: сутність екскурсії та класифікація 

екскурсій 

Тема лекції 3. Екскурсійна теорія: сутність екскурсії. 

План 

1.  Визначення екскурсії.   

2.  Поняття екскурсії як виду діяльності, як форми пізнання, 

форми спілкування, як однієї з форм туристських послуг. 

Основні аспекти екскурсії в практичні діяльності.  

3.  Особливості екскурсійного процесу. 

4.  Функції і ознаки екскурсії.   

2 

4 4 Тема 3. Екскурсійна теорія: сутність екскурсії та класифікація 

екскурсій 

Тема лекції 4. Екскурсійна теорія: класифікація екскурсій. 

План 

1.  Сутність та значення класифікації екскурсій.  

2.  Класифікація екскурсій за:  змістом (тематичні і оглядові), 

складом і кількістю учасників, місцем проведення,  способом 

переміщення, тривалістю, формою проведення.  

2 

5 7 Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії 

Тема лекції 5. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії. 

План 

1. Зміст процесу розробки нової екскурсії.  

2. Творча група її склад, характер роботи. Розподіл і 

виконання обов’язків членів групи. Термін підготовки 

екскурсії.  

2 



№  

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  3. Загальна схема екскурсії (вступ, основна частина з 

розподілом на підтеми, заключна частина).   

 

6 8 Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії 

Тема лекції 6. Технологія підготовки нової екскурсії: 

Підготовчий етап. 

План 

1. Визначення мети і завдань екскурсії.  

2. Вибір теми. Поняття теми  і назви екскурсії, різниця між 

ними.  

3. Відбір літератури і складання бібліографії. 

4. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу. 

2 

7 9 Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії 

Тема лекції 7. Технологія підготовки нової екскурсії: етап 

безпосередньої розробки екскурсії. 

План 

1.  Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. Види екскурсійних 

об’єктів, методика відбору екскурсійних об’єктів. Поняття про 

картку об’єкта, методика та порядок створення карток 

об’єктів.  

2.  Упорядкування маршруту екскурсії. Види маршрутів.  

3. Вимоги до екскурсійного маршруту. 

2 

8 10 Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії 

Тема лекції 8. Технологія підготовки нової екскурсії: етап 

безпосередньої розробки екскурсії. 

План 

1. Об’їзд або обхід маршруту. 

2. Підготовка контрольного тексту екскурсії. 

3. Комплектування «Портфеля екскурсовода». Поняття і 

значення «портфеля екскурсовода». Методика створення і 

вимоги до експонатів. 

2 

9 11 Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії 

Тема лекції 9. Технологія підготовки нової екскурсії: етап 

безпосередньої розробки екскурсії. 

План 

1. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії. 

2. Визначення техніки ведення екскурсії. 

3. Складання методичної розробки екскурсії.  

4. Складання індивідуального тексту. Сутність і вимоги до 

індивідуального тексту, його основні відмінні риси. 

2 

10 12 Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії.  

Тема лекції 10. Технологія підготовки нової екскурсії: 

заключний етап. 

План 

1.  Захист екскурсії. Можливі види захисту.  

2. Прийом (здача) екскурсії та затвердження екскурсії. 

2 



№  

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  
3. Пакет документів по кожній темі екскурсії. 

 
11 17 Тема 5. Методичні прийоми ведення екскурсії 

Тема лекції 11. Методичні прийоми ведення екскурсії: 

методичні прийом показу. 

План 

1.  Показ його сутність, завдання, умови.  

2.  Послідовність дій екскурсовода при показі об’єкта.  

3.  Ступені показу. Види показу. Особливості показу.  

2 

12 18 Тема 5. Методичні прийоми ведення екскурсії 

Тема лекції 12. Методичні прийоми ведення екскурсії: 

методичні прийом показу. 

План 

1. Показ як реалізація принципу наочності.  

2.  Методичні прийоми показу: попереднього огляду, 

панорамного показу, відтворення, зорового монтажу, 

локалізації подій, абстрагування, зорового порівняння, зорової 

аналогії, інтеграції, переключення уваги, руху, прийом показу 

меморіальної дошки. 

2 

13 19 Тема 5. Методичні прийоми ведення екскурсії 

Тема лекції 13. Методичні прийоми ведення екскурсії: 

методичні прийом розповіді 

План 

1.  Основні вимоги до розповіді на екскурсії.  

2.  Особливості розповіді на екскурсії.  

3.  Методичні прийоми розповіді: посилання на очевидців, 

завдання, новизни матеріалу, літературного монтажу, 

співучасті, дискусійної ситуації, зіткнення протилежних 

версій, персоніфікацій, коментування, репортажу, цитування, 

відповідей – питань,  екскурсійної довідки, опису, 

характеристики подій, пояснення, проблемної ситуації, 

відступу, індукції, дедукції. 

2 

14 20 Тема 5. Методичні прийоми ведення екскурсії 

Тема лекції 14. Методичні прийоми ведення екскурсії: особливі 

методичні прийоми. 

План 

1.  Особливі методичні прийоми на екскурсії. 

2.  Прийом: зустрічі з учасникам подій, дослідження, 

демонстрації наочних посібників. 

3.  Технічні прийоми. 

2 

15 

 

23 Тема 6. Техніка ведення екскурсії 

Лекція 15.  Техніка ведення екскурсії: елементи екскурсійної 

техніки. 

План 

1.  Складові елементи техніки ведення екскурсій.  

2.  Перевірка екскурсоводом необхідної документації.  

3.  Знайомство з групою. 

2 

16 24 Тема 6. Техніка ведення екскурсії 

Лекція 16.  Техніка ведення екскурсії: елементи екскурсійної 

техніки. 

2 



№  

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  План 

1. Розміщення групи біля об’єктів.  

2. Вихід і повернення екскурсантів  в автобус.  

3. Пересування екскурсантів.  

4. Місце екскурсовода. 

 

17 25 Тема 6. Техніка ведення екскурсії 

Лекція 17.  Техніка ведення екскурсії: елементи екскурсійної 

техніки. 

План 

1.  Дотримання часу, відведеного на екскурсію в цілому й 

розкриття окремих підтем.  

2.  Техніка проведення розповіді при русі автобуса.  

3.  Відповіді на питання екскурсантів.  

4.  Паузи в екскурсії.  

5.  Техніка використання «Портфеля екскурсовода».  

6. Дотримання елементів ритуалу. 

2 

18 28 Тема 7. Професійна майстерність екскурсовода 

Лекція 18.  Професійна майстерність екскурсовода. 

План 

1.  Складові професійної майстерності екскурсовода. 

2.  Професія екскурсовод. Особистість екскурсовода. Складові  

професійної майстерності екскурсовода. Вимоги до 

екскурсовода. 

2 

19 29 Тема 7. Професійна майстерність екскурсовода 

Лекція 19.  Професійна майстерність екскурсовода. 

План 

1. Знання, вміння екскурсовода. Права та обов’язки 

екскурсовода. Майстерність екскурсовода. Мова та жести 

екскурсовода. 

2. Методика підготовки екскурсовода до нової екскурсії. 

Етапи підготовки  екскурсовода до нової екскурсії.  Шляхи 

підвищення професійної майстерності екскурсовода. 

2 

20 30 Тема 8. Диференційований підхід до екскурсійного 

обслуговування 

Лекція 20.  Диференційований підхід до екскурсійного 

обслуговування. 

План 

1.  Сутність диференційованого підходу.  

2.  Диференційований підхід до організації, змісту та методів 

проведення екскурсій в залежності від контингенту 

екскурсантів. 

3.  Особливості проведення різних видів екскурсій. 

2 

Разом   40 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
5,6 

Тема 3. Екскурсійна теорія: сутність екскурсії та класифікація 

екскурсій. 

4 

2 13, 14,  

15, 16 

Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи 

підготовки нової екскурсії.  

 

8 

3 21, 22 Тема 5. Методичні прийоми ведення екскурсії 

 

4 

4 26, 27 Тема 6. Техніка ведення екскурсії. 

 

4 

Разом  20 

 

6. Теми семінарських занять 

 

7.  Теми лабораторних занять 

 

№  

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи екскурсознавства.  2 

2 Тема 2. Організація екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних 

підприємствах. 

2 

3 Тема 3. Екскурсійна теорія: сутність екскурсії та класифікація екскурсій. 4 

4 Тема 4. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи підготовки нової 

екскурсії.  

6 

5 Тема 5. Методичні прийоми ведення екскурсії. 4 

6 Тема 6. Техніка ведення екскурсії. 4 

7 Тема 7. Професійна майстерність екскурсовода. 4 

8 Тема 8. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування. 8 

Разом 30 

 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 
 

Немає потреби.  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
  



9. Індивідуальні завдання 

 

Теми рефератів:  

1. Основні ознаки та функції екскурсії.  

2. Екскурсія як процес пізнання.  

3. Теми та об’єкти екскурсій.  

4. Методика проведення екскурсій.  

5. Показ в екскурсії. Методика показу.  

6. Основні вимоги екскурсійної методики.  

7. Шляхи підвищення ефективності екскурсії.  

8. Екскурсійна методика та її специфіка. 1 

9. Вибір джерел для підготовки нової екскурсії.  

10. Фактори, від яких залежить розвиток тематики екскурсі. 

11. Організація процесу розробки нової екскурсії.  

12. Методика підготовки нової екскурсії.  

13. Індивідуальний текст екскурсії: вимоги до нього.  

14. Культура мови екскурсовода.  

15. Організація підготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів.  

  

2. Розробка екскурсії: 

1. Застосування методичних прийомів ведення екскурсії (прийомів показу та 

розповіді).  

2. Навчальна пішохідна екскурсія на тему «Харків-туристичний».  

3. Захист комплекту методичної документації з обраної студентом теми екскурсії, 

який складається з технологічної карти екскурсії, розгорнутого конспекту тексту 

екскурсії, схеми маршруту, карток (паспортів) екскурсійних об’єктів.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10. Методи навчання  

 

• словесні (пояснення, лекція, бесіда); 

• наочні (презентації в Power Point, демонстрація відеофільмів, мапи, ілюстрації); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, проведення частково-

пошукової, дослідницької  роботи) 

                                                                                                   

11. Методи контролю 

 

Усне і письмове опитування, тестування, контрольна робота, самоконтроль. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Конспекти лекцій. 

2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з їх виконання. 

3. Завдання для семінарських занять та методичні рекомендації з їх виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Критерії оцінювання знань студентів. 

6. Наочні посібники. 

7. Електронні посібники. 

 

 

 

 

 



13. Рекомендована література 

Базова  

 

1. Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР (зі змінами та 

доповненнями). 

2. ГОСТ 28618.1-95. Туристко-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристических услуг.  

3. ГОСТ 28618. 3-95. Туристко-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обенспечению безопасности туристов и экскурсантов.  

4. Положення про атестацію екскурсійних працівників України.  

5. Положення про Методичну раду Українського екскурсійно-методичного центру. 

6. Положення про Український екскурсійно-методичний центр від 15.02.02. 

7. Про Концептуальні засади організації екскурсійної діяльності в Україні: Наказ 

Держкомітету молодіжної політики, спорту і туризму в Україні № 30 від 15.01.02. 

8. Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення  туристичного 

супроводу фахівцям туристичного супроводу,  від 20 жовтня 2004 р., № 1344/9943. 

9. Бабарицька В.К. Екскурсознавство, музеєзнавство. К: Альтерпрес, 2015.  

10. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійна діяльність. К: 

Ліра-К, 2013. 

11. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – 5-е изд. – М.: Советский спорт, 

2004.  

12. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі. Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 

13. Михайліченко Г.І. Організація туристичних подорожей /   Г.І. Михайліченко. – 

К.: КНТЕУ, 2012. 

14. 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.  

15. Савина Н. В. , Горбылева З .М. Экскурсоведение; Учеб. пособие / Н.В. Савина,    

З. М. Горбылева. – Мн.: БГЭУ, 2004.  

16. Чагайда І. М., Грибакова С. В. Екскурсознавство. Навчальний посібник. – К.: 

«Кондор»,  2004.  

17. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорови Т. А., Олексійко М. М. Історія 

екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник. – К.: «Кондор». – 2004.  

18. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности. – 

СПб.: «Издательский дом Герда», 2006.  

 

 Додаткова 

1. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей: Навчально-методичний 

посібник. – Івано-Франківськ, НАІР, 2014. 

2. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування:  підручник / М.П. 

Мальська, І.Г. Пандак, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. 

3. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. 

Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. 

4. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник / Т.Г. Сокол; за ред. В.Ф. 

Орлова. – К.: Грамота, 2012. 

 

 Інформаційні ресурси 

1. http://crouise.all.kharkov.ua/service#  –  / [Електронний ресурс]  – офіційний сайт 

туристичного підприємства «Круїз», м. Харків. 

2. http://excurskharkov.narod.ru/ –  [Електронний ресурс] – інформаційно-

довідниковий ресурс «Харьков екскурсионный». 



3. http://www.indigotour.com.ua/for_children/kharkov_oblast/ – [Електронний              

ресурс] – офіційний сайт туристсько-екскурсіного підприємства «Студія туризму Індіго». 

4. http://www.marina-express.com.ua/ – [Електронний ресурс] – офіційний сайт 

транспортно-туристичної агенції «Мarina-express», м. Харків. 

5. http://www.menora.kharkov.org/ – [Електронний ресурс]  –офіційний сайт 

«Туристическая компания «Менора», м. Харків.  

6. http://www.mincult.gov.ua / – [Електронний ресурс]  – офіційний сайт 

Міністерства культури України. 

7. http://www.navigator-ukraina.com.ua / – [Електронний ресурс] – офіційний сайт 

туроператора «Навигатор Украина», м. Харків. 

8. http://www.otdihnavse100.com.ua/ekskursii_iz_harkova.html / – [Електронний 

ресурс] – офіційний сайт туроператора «Отдых на все 100 %», м. Харків. 

9. http://st.kharkov.ua/ua/avtobusniekskursii-Harkivskaoblasnastanciyayunihtu.html / – 

[Електронний ресурс] – Офіційний сайт Харківської обласної станції юних туристів. 

10. http://www. tourism.gov.ua / – [Електронний ресурс] – Офіційний сайт 

Департаменту туризму України Міністерства культури і туризму України. 

 

 

http://www.menora.kharkov.org/
http://www.otdihnavse100.com.ua/ekskursii_iz_harkova.html%20/

