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9.Результати навчання:   

знання: сучасний стан та проблеми туристсько-екскурсійної діяльності в умовах ринкової 

економіки, теоретико-методологічну базу дослідження, формування екскурсійної 

тематики, основні поняття екскурсійної методики, технологічні процеси створення нової 

екскурсії, екскурсійні, послуги; загальні вимоги до уроку-екскурсії, методичні прийоми 

показу, розповіді та техніки проведення екскурсій, особливості проведення екскурсій для 

різних груп населення з урахуванням вікових особливостей екскурсантів;   
вміння: інтерпретувати екскурсійні об’єкти, визначати основні фактори, які впливають на 

формування та розвиток територіальної та галузевої структури тур послуг регіону, 

використовувати елементи педагогіки та психології в екскурсійній практиці, формувати 

екскурсійну тематику з урахуванням вікових особливостей екскурсантів, користуватися 

екскурсійною методикою, презентувати екскурсійні послуги на іноземній мові; 

компетентності: здатність створення нової екскурсії, послідовність показу, створювати 

технологічну документацію, маршрут екскурсії, технологічну картку, контрольний текст, 

«портфель екскурсовода», карток (паспортів) екскурсійних об'єктів, список літератури та 

інших джерел екскурсійного матеріалу розкриваючи тему екскурсії, робити аргументовані 

висновки; вичерпно відповідати на поставлені запитання, надавати характеристику 

географічному положенню окремого екскурсійного об’єкту країни, регіону, зокрема 

України. Працювати з картографічними, цифровими, Інтернет матеріалами, матеріалами 

краєзнавчих музеїв ЗОШ. 

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне. 

11.Зміст курсу: 

Тема 1. Становлення екскурсійної діяльності в Україні.  
Місце екскурсії у системі національної освіти та виховання. Вплив екскурсії на сприяння 

всебічному розвитку особистості, виховання любові до рідного краю, збагачення знань 

про свій рідний край, країну, її історичне минуле, цікавих людей, культурні та історичні 

надбання наших предків. 

Тема 2. Теорія екскурсійної справи: екскурсія її суть, основні ознаки, функції екскурсій. 
Ціль, завдання і форми проведення екскурсій. Функціональне призначення екскурсії. 
Основні характерні ознаки: зміст, тематика, склад учасників, місце проведення, 

впорядкований маршрут, тривалість за часом, форма проведення, спосіб пересування, 

наявність екскурсовода, тексту екскурсії, об'єктів показу, наявність учасників. 

Тема 3. Класифікація екскурсій, тематика і зміст.  
Класифікація екскурсій, розподіл екскурсій на групи та види, виділення в кожній з них 

основних рис. Особливості сприйняття екскурсійного матеріалу. Роль створення суцільної 

загальнодержавної мережі маршрутів і турів різного спрямування та тривалості для різних 

категорій вітчизняних та іноземних туристів і екскурсантів. 

Тема 4. Використання елементів педагогіки та психології в екскурсійній роботі. 
Принципи педагогіки в екскурсійній справі: науковість, ідейність, зв'язок з життям, 

доступність, системність, дохідливість і переконливість. Екскурсія як процес пізнання, 

засвоєння певної істини. Відображення і відтворення дійсності в мисленні, взаємодія 

суб'єкта (екскурсанта) і об'єкта (пам'ятки). 

Тема 5. Урок-екскурсія, як навчально-виховних процес дітей молодшої, середньої та 

старшої школи.  



Формування та розвиток дитини на уроках-екскурсіях, вплив довкілля, оточуючого 

середовища, однолітків, батьків на дитину, педагога-екскурсовода. Духовна 

нерозвиненість педагога-екскурсовода з духовним розвитком дитини. Реалізація себе як 

суб'єкта власного життя.  

Тема 6. Основні поняття екскурсійної методики.  
Методика екскурсійного показу, методичні прийоми розповіді. Основні методичні 

прийоми ведення екскурсії. Прийоми підготовки і проведення екскурсій. Теорія 

екскурсійної методики, закони формальної логіки, даних психології. Принципи 

педагогіки.  

Тема 7. Технологічні процеси створення нової екскурсії.  
Основи технологічного процесу створення  нової екскурсії. Поняття «документація» для 

проведення екскурсії: маршрут екскурсії, технологічна картка, контрольний текст, 

«портфель екскурсовода», картка (паспорт) екскурсійних об'єктів, список літератури та 

інших джерел екскурсійного матеріалу. Послідовність підготовки нової теми, визначення 

теми і мети екскурсії, збір і вивчення матеріалів по темі; організація консультацій.  

Тема 8. Підготовка екскурсовода до проведення екскурсії.  
Вимоги до складання індивідуального тексту, наукові засади, методологія. Вивчення 

літератури, джерел інформації та об'єктів, використання художньої літератури та цитат до 

індивідуального тексту. Безпосередня практика, отримання консультацій фахівців, зустріч 

і листування з учасниками й очевидцями подій, ветеранами Другої Світової війни, 

старожилами своїх населених пунктів, діячами культури і мистецтва, науки і техніки. 

Тема 9. Якість екскурсії, спосіб її оцінки.  
Оцінка якості екскурсії, прослуховування екскурсії, основні критерії оцінки екскурсії, 

рецензування методичної документації, методика розбору екскурсії. Якість екскурсійної 

послуги як відповідність наданих послуг очікуваним або встановленим стандартам, їхня 

реальна форма і зміст яка є критерієм якості сфери обслуговування.  

Тема 10. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування різних верст 

населення.  
Сутність диференційного підходу, види угрупувань екскурсантів, системний підхід до 

екскурсійного обслуговування екскурсій різних верств місцевого населення. Шкільні 

екскурсії. Підготовка і проведення екскурсій для вітчизняних і іноземних туристів, для 

молоді та екскурсантів похилого віку. Прямий і зворотний зв'язок.  

Тема 11. Організація і проведення оглядових та тематичних екскурсій.  
Організація екскурсійної роботи в місті, сільській місцевості. Організація екскурсій на 

історичні теми, природознавчі екскурсії, особливості їх створення і проведення. 
Відмінність оглядової екскурсії від тематичної. Проведення оглядових екскурсій по місту, 

літературних, екскурсій на виробництво, релігійних екскурсій, мистецтвознавчих 

екскурсій, музейних екскурсій, краєзнавчих екскурсій. Архітектурна тематика 

екскурсійної діяльності, пішохідні, екскурсії на різних видів транспорту. 
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13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  

лекції, тест-контроль, лабораторні заняття, консультування, робота в ініціативних групах, 

науково-пошукова, індивідуальна та самостійна робота. Участь в конференціях. 

14.Форми та критерії оцінювання:  

Вхідний, поточний контроль та оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань, 

самостійної роботи.  
Підсумковий контроль, екзамен у VІІ семестрі.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS.  

Критерії оцінювання. 

 

Рівень 

Характеристика відповідей  студента 

на питання теоретичного змісту на питання практичного змісту 

Низький Студент не усвідомлює зміст  

питання, тому його відповідь не має 

безпосереднього відношення до 

поставленого питання. Наявна 

відсутність уміння міркувати. 

Обсяг висвітлених питань 

менше 50%. У студента 

відсутня уява, необхідна для 

висвітлення питань. 

Задовільний Відповіді на питання носять 

фрагментарний характер, 

відтворення знань здійснюється на 

рівні запам’ятовування. Студент 

поверхово володіє умінням 

міркувати.  

Обсяг висвітлених питань у 

межах 50-70%. Студент погано 

володіє засобами відтворення 

властивостей предметів, явищ, 

процесів. 
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Достатній У відповідях на питання 

допускаються деякі неточності або 

помилки непринципового характеру. 

Студент демонструє розуміння 

навчального матеріалу і прагне 

логічно розмірковувати при 

відповіді. 

Обсяг правильно висвітлених 

питань більше 75%.  Відповідь 

містить окремі неточності і 

незначні помилки. 

Високий Студент дає повну і розгорнуту 

відповідь на питання. Його відповідь 

характеризуються логічністю і 

послідовністю суджень, без 

включення випадкових і випадання 

істотних з них. 

Обсяг правильно висвітлених 

питань дорівнює 100%. Кожне 

висвітлене питання 

супроводжується ґрунтовним 

поясненням.  

 

Сума балів 

за 

навчальну  

діяльність 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

 

        для екзамену 

90-100 A високий: відмінно  

добре    80-89  B достатній: добре 

  70-79  C 

 65-69  D низький: задовільно 

 60-64  E 

 35-39  FX Незадовільний (з 

можливістю повторного 

складання) 

не задовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34  F Незадовільний (з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни )  

не задовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

15. Мова викладання: українська 


