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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Практикум: Планування екскурсійних маршрутів» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

106 Географія  освітня програма  Географія рекреації і туризму. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає в розкритті теоретико-

методичних засад організації екскурсійної діяльності, технології підготовки і 

методичного забезпечення екскурсії; опанування методами проведення екскурсії; 

формуванні компетентностей: зокрема формування здатності застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; розуміння процесів організації екскурсій та 

комплексного екскурсійного обслуговування; розробляти та проводити оглядові 

та тематичні екскурсії, пішохідні тощо. 

 

1.2. Основні завдання вивчення навчальної дисципліни:  

- розкриття понятійно-термінологічний апарат екскурсійної справи; 

- розкриття особливості створення нової екскурсії; 

- оволодіння методикою планування та розробки екскурсій, туристичних маршрутів. 

- оволодіння знаннями з організації екскурсійного обслуговування різних 

груп/категорій екскурсантів;  

- вивчення основних етапів підготовки екскурсії; висвітлити специфіку методики 

проведення оглядових і тематичних екскурсій; 

- формування екскурсійної майстерності;  

- виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку екскурсійного обслуговування 

в сучасних умовах;  

- набуття студентами навичок роботи з нормативними матеріалами щодо організації 

екскурсійної діяльності в туристичній індустрії. 

 

1.3 Кількість кредитів – 4. 

 

1.4 . Загальна кількість годин – 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

8 9/10 

Лекції 

10 год. 12 год. 

Практичні заняття 

30 год. 10 год. 

Лабораторні заняття 

Не передбачені  Не передбачені 

Самостійна робота 

80 год. 98 год. 

 



 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

За результатами навчання студенти повинні  

Знати:  

- основні поняття і терміни екскурсійної діяльності; 

- зміст і особливості екскурсійної діяльності; 

- сутність екскурсії та її складові; 

- класифікацію екскурсій та їх функції; 

- механізм, методику та технологію підготовки екскурсії та її основні властивості; 

Уміти: 

- підібрати необхідний фактичний матеріал; 

- вивчити екскурсійний матеріал; 

- підготувати індивідуальний текст екскурсії на конкретну тему; 

- скласти технологічну карту екскурсії; 

- використовувати методичні прийоми на практиці; 

- брати участь у популяризації екскурсійних можливостей рідного краю. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретичні засади екскурсійної справи 

 

Тема 1. Зміст, ознаки, мета, завдання та функції екскурсії   

Предмет, мета та завдання курсу. Роль дисципліни у формуванні спеціаліста. Роль 

екскурс іонної діяльності у сучасному світі.  

Сутність та зміст понять «екскурсія», «екскурсійний маршрут», «екскурсійна 

діяльність». Основні ознаки екскурсії (зміст, склад і кількість учасників, місце проведення, 

спосіб пересування на маршруті, тривалість, форма проведення), їх характеристика: 

активність, логічна послідовність, випереджувальна роль показу. Основні принципи 

екскурсії.  Вимоги до екскурсії. Мета, завдання та форми проведення екскурсії. Екскурсія як 

вид діяльності, що розвиває вміння розуміти природні та суспільні явища і процеси, та 

форма спілкування. Схема екскурсійного процесу і цілі екскурсій. Співвідношення цілей, 

завдань і форм проведення екскурсій. Загальна характеристика учасників та схема 

екскурсійного  процесу. Функції екскурсії. Пізнавальна, комунікативна, соціальна, 

екологічна, просвітницька функції екскурсії, розширення кругозору формування інтересів, 

культурний відпочинок тощо. Значення окремих функцій, їх сукупний вплив на 

екскурсантів. Функція наукової пропаганди. Функція інформації. Функція організації 

змістовного дозвілля. 

Екскурсія як основний елемент екскурсійної діяльності. Екскурсійний процес, його 

складові. Завдання екскурсійного процесу. Екскурсійний метод. Особливі елементи 

екскурсійної діяльності. 

Основні елементи екскурсії (рух, показ і розповідь), їх співвідношення та 

взаємозв’язок. Вимоги до розповіді на екскурсії. Тематика екскурсій. Вимоги до тематики. 

Розвиток тематики екскурсій залежно від екскурсійних можливостей регіону, наявності та 

характеру екскурсійних об’єктів. Резерви розширення тематики екскурсій. Оглядові 

(багатопланові) екскурсії. 

 

Тема 2. Класифікація екскурсій 

 Етапи удосконалення класифікації екскурсій. Сучасна класифікація екскурсій. 

Класифікація екскурсій залежно від змісту, тематики, складу учасників, місця проведення, 

способу пересування, форми проведення, тривалості. Характеристика екскурсії залежно від 

групових ознак. За змістом: оглядові й тематичні. За складом учасників для: дорослих і дітей, 



 

місцевого населення і туристів, сільського й міського населення, організованих груп та 

індивідуалів, бізнес-екскурсії. За місцем проведення: міські, заміські, музейні. За способом 

пересування: пішохідні та з використанням різних видів транспорту. За формою проведення: 

екскурсія-масовка, екскурсія-прогулянка, екскурсія-концерт, екскурсія-спектакль, екскурсія 

для спеціальної аудиторії, навчальна екскурсія, пробна екскурсія. 

 

Розділ 2. Технологія та методика підготовки та проведення екскурсії  
 

Тема 3. Основи екскурсійної методики 

Екскурсійний метод – сукупність методичних прийомів, які використовуються під час 

екскурсій. Сутність екскурсійного методу в екскурсійній справі. Мета екскурсійного методу 

– навчання (передача певної системи знань) і виховання (формування всебічно розвиненої 

особистості). Особливості екскурсійного методу (моторність, предметність, наочність). 

Вимоги до екскурсійного методу. Сутність екскурсійного аналізу. Види аналізу. Екскурсійна 

методика – сукупність вимог і правил, які висуваються до екскурсій, сума методичних 

прийомів підготовки і проведення екскурсій різних видів. Специфіка методичних прийомів 

розповіді. Особливості методичних прийомів показу. Особливості застосування 

екскурсійних методів на транспортних екскурсіях. Роль екскурсійної методики в становленні 

професійної майстерності екскурсовода. надання коментарів та довідок під час проведення 

екскурсії. Особливості розповіді на оглядових екскурсіях по місту. 

 

Тема 4. Методика підготовки екскурсії 

Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії. Організація підготовки 

інноваційного екскурсійного продукту. Основні етапи підготовки екскурсії. Попередня 

робота (визначення цілі, вибір теми, підбір та вивчення матеріалів, відбір об’єктів, на яких 

буде побудована екскурсія тощо). Безпосередня розробка екскурсії (обробка фактичного 

матеріалу, робота над змістом екскурсії, написання контрольного тексту екскурсії, 

опрацювання методики проведення екскурсії, знайомство з експозиціями і фондами музеїв; 

підбір та вивчення екскурсійних об'єктів; складання та інспектування маршрутів; підготовка 

контрольного тексту екскурсії;  написання індивідуальних текстів, комплектування 

«портфеля екскурсовода»; вибір методичних засобів; складання методичних розробок. 

Порядок складання технологічної карти екскурсії. Заключна стадія (захист екскурсії, 

оформлення документації, затвердження теми, допуск екскурсовода до проведення даної 

екскурсії). Документація, необхідна для кожної екскурсійної теми. 

            

Тема 5. Методика проведення екскурсії 

Призначення методики проведення екскурсії. Загальна й часткова методика. Сутність 

і класифікація методичних прийомів проведення екскурсій. Характеристика методичних 

способів: асоціація щодо порядку часу, асоціація щодо єдності місця, словесні методи (усна 

розповідь, бесіда, пояснення, переказ змісту, цитування тощо).  

Наочні методи: демонстрація в натурі та в зображенні, спостереження тощо. 

Практичні методи: огляд об'єкта, спостереження згідно із завданням екскурсовода. Метод 

вправ: вироблення навичок та умінь екскурсантів. Вимоги екскурсійної методики: методичні 

способи показу, розповіді, рух в екскурсії, використання «портфеля екскурсовода», техніка 

проведення екскурсії та контакт екскурсовода з групою. Особливі методичні прийоми. 

Прийоми демонстрації наочних матеріалів.  

Показ в екскурсії та його особливості. Три рівні показу (попередній огляд, виділення 

об’єкта із сукупності інших об’єктів, детальне спостереження об’єкта). Методичні прийоми 

показу (прийом попередньо огляду, прийом панорамного показу, прийом зорової 

реконструкції, прийом локалізації подій, прийом абстрагування, прийом інтеграції, прийом 

зорового порівняння, показ наочних посібників, показ меморіальної дошки). Розповідь. 

Сутність методичних прийомів розповіді в екскурсії та основні вимоги до неї (тематичність, 



 

конкретність, логічність, стислість, переконливість, доступність, завершеність суджень, 

науковість, зв'язок з показом). Особливості розповіді (залежність від швидкості пересування 

групи, підпорядкованість розповіді показу, використання в розповіді зорових доказів, 

адресність, конкретність, стверджувальний характер). Методичні прийоми розповіді 

(довідка, опис, характеристика, пояснення, коментування. цитування).  Системна взаємодія 

елементів і компонентів екскурсійного  процесу. 

 

Тема 6. Техніка ведення екскурсії. Вимоги до техніки ведення екскурсії 

Вимоги до техніки ведення екскурсії. Знайомство екскурсовода з групою. Вихід 

екскурсантів з транспорту. Розміщення групи біля об’єкта. Переміщення екскурсантів. Темп 

руху групи. Повернення екскурсантів до транспорту. Вибір місця для екскурсовода на 

екскурсії. Використання мікрофону. Контроль за часом. Адресний характер розповіді 

екскурсовода. Використання індивідуального тексту (карток) під час проведення екскурсії. 

Відповіді на запитання екскурсантів. Паузи в екскурсії. Техніка використання «портфеля 

екскурсовода», магнітофонних записів, платівок тощо. Елементи ритуалу в екскурсії 

 

Тема 7. Особливості проведення різних видів екскурсій  

Характерні особливості проведення міських (пішохідних і з використанням 

транспорту), заміських, музейних, виробничих, комплексних екскурсій. Особливості 

проведення екскурсії за різною тематикою.  

 

Тема 8. Диференційний підхід до екскурсійного обслуговування  

Суть, основа і принцип диференційного підходу. Соціально-демографічні та 

соціально-професійні основи диференціації (стать, вік, національність, освіта, професійна 

діяльність); соціально-психологічні фактори (інтереси, традиції, звички). Формування різних 

груп екскурсантів. Особливості підготовки та проведення екскурсій для дітей, молоді, для 

місцевого населення, туристів, індивідуальних учасників.  

 

Тема 9. Професійна майстерність екскурсовода  

Поняття «професійна майстерність екскурсовода». Вимоги до екскурсовода, його 

права та обов’язки. Особистість екскурсовода. Вміння і навички екскурсовода, їх 

формування. Мова екскурсовода. Функції мови. Стиль мови екскурсовода. Техніка мови 

екскурсовода. Дикція. Культура мови. Багатство словника. Образність мови. Формування 

майстерності володіння мовою. Невербальні засоби мовлення. Жести екскурсовода, їх 

значення і класифікація. Міміка екскурсовода, її роль в екскурсії. Зовнішній вигляд 

екскурсовода. Манери екскурсовода. Мовний етикет екскурсовода. Психологічні завдання 

екскурсовода: формування та підтримання інтересу до екскурсії, організація уваги на 

екскурсії. Умови активізації екскурсійного спілкування. Педагогічна діяльність 

екскурсовода. Підвищення кваліфікації екскурсовода. Психологія екскурсовода. 

Психологічний стан екскурсантів. 

 

Тема 10. Екскурсійна діяльність в Україні та Харківському регіоні 

Суб'єкти підприємницької діяльності в галузі надання екскурсійних послуг в Україні 

та Харківському регіоні. Підготовка кадрів в галузі екскурсійної справи та туризму. 

Екскурсійні об’єкти України та Харківщина. Музеї України та Харківщини. Об’єкти, що 

мають статус національних. Тематика екскурсій по Харківщині. Історичні, літературні, 

археологічні, геологічні, екологічні екскурсії Слобожанщини. Пам’ятки сакральної 

архітектури. Розвиток сільського зеленого туризму на Харківщині. Розробка та апробація 

пішохідної екскурсії (за вибором студента). 

 

 

 



 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п сем інд

. 

с.р. л п се

м 

ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ1. Теоретичні засади екскурсійної справи 

Тема 1. Зміст, ознаки, 

мета, завдання та 

функції екскурсії   

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 2. Класифікація 

екскурсій 
10  2   8 12  2   10 

Разом за розділом 1 20 2 4   14 22 2 2   18 

Розділ 2. Технологія та методика підготовки та проведення екскурсії  

Тема 3. Основи 

екскурсійної методики 
12 2 2   8 10 2    8 

Тема 4. Методика 

підготовки екскурсії 
12 2 4   6 14 2 2   8 

Тема 5. Методика 

проведення екскурсії 
14 2 4   8 10 2    10 

Тема 6. Техніка 

ведення екскурсії. 

Вимоги до техніки 

ведення екскурсії 

12 2 2   8 14 2 2   10 

Тема 7. Особливості 

проведення різних 

видів екскурсій  

10  2   8 12     12 

Тема 8. Диференційний 

підхід до екскурсійного 

обслуговування 

10  2   8 12     12 

Тема 9. Професійна 

майстерність 

екскурсовода 

14  4   10 12  2   10 

Тема 10. Екскурсійна 

діяльність в Україні та 

Харківському регіоні 

16  6   10 14 2 2   10 

Разом за розділом 2 100 8 26   66 98 10 8   80 

Усього годин  120 10 30   80 120 12 10   98 

 

4. Теми практичних занять 
 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Зміст, ознаки, мета, завдання та функції екскурсії  . 2 

2 Класифікація екскурсій 2 

3 Основи екскурсійної методики 2 

4 Методика підготовки екскурсії 4 

5 Методика проведення екскурсії 4 



 

6 Техніка ведення екскурсії 2 

7 Особливості проведення різних видів екскурсій 2 

8 Диференційний підхід до екскурсійного обслуговування 2 

9 Професійна майстерність екскурсовода 4 

10 Екскурсійна діяльність в Україні та Харківському регіоні 6 

 Разом 30 

 

5. Завдання для самостійної  роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи організації екскурсійної діяльності. Функції екскурсії у 

задоволенні рекреаційних потреб людини. 6 

2 Класифікація екскурсій.  8 

3 Індивідуальний текст екскурсії, його особливості. Структура тексту. 8 

4 Комплектування «портфеля екскурсовода». Вибір методичних 

засобів. Складання методичних розробок. Порядок складання 

технологічної карти екскурсії. 6 

5 Методичні прийоми показу. Методичний прийом руху. Методичні 

прийоми розповіді. Особливі методичні прийоми. Прийоми 

демонстрації наочних матеріалів. 8 

6 Поняття «якість екскурсії», основні критерії оцінки екскурсії. 

Вимоги до техніки проведення екскурсії. 8 

7 Характерні особливості проведення міських,заміських, музейних, 

виробничих, комплексних екскурсій. Особливості проведення 

екскурсії за різною тематикою. 8 

8 Поняття «професійна майстерність екскурсовода». Вимоги до 

екскурсовода, його права та обов’язки. 8 

9 Складові професійної майстерності екскурсовода. 10 

10 Особливості історичних та архітектурних екскурсій. Літературні та 

мистецтвознавчі екскурсії.  Природознавчі і географічні екскурсії 

Харківщиною.  10 

 Разом 80 

 

7. Методи контролю 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Перевірка практичних робіт, їх обговорення; 

 Тестове опитування та письмовий контроль; 

 Екзаменаційна робота. 

 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль  Разом  Екзамен  Сума  

Розділ 1  

 

 Розділ 2 

60 40 100 П1 П2 КР П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 

3 3 15 3 6 6 3 3 3 6 9 

 

Т1, Т2, Т3… – теми розділів  

КР – поточний контроль 



 

 

Практичні роботи оцінюються за такими критеріями:  

- 1 бал – виконання практичної роботи поверхневе на основі прочитаної лекції; 

відповідь хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення 

його суті; розуміння і розкриття лише окремих позицій.  

- 2 бали – виконання практичної роботи послідовне, проте недостатньо структуроване; 

роз'яснення переважної кількості позицій (без виділення основних позицій); 

використання тексту лекції та одного підручника.  

- 3 бали – виконання практичної роботи чітке, структуроване, логічне; включає 

узагальнені, систематизовані позиції; побудовані на основі матеріалу лекції та кількох 

підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела, спеціальну 

літературу, власні доробки; наведення власних прикладів; порівняльний аналіз.  

 

КР - контрольна робота, передбачена навчальним планом – 15 балів:  

- тестові завдання – 5 бали 

- дати відповідь на питання – 4 бали  

- дати визначення поняттям – 2 бали  

- заповнити схему – 1 бал 

- розкрити сутність поставленого питання – 3 бали 

 

Практичні навички (виконання практичної роботи) оцінюються за результатами 

виконання практичних робіт. Практична робота може бути оцінена, якщо студент виконав 

всі завдання, оформив роботу, зробив висновки.  

Поточний контроль (контрольна робота) проводиться письмово. Контрольний зріз 

передбачає розв'язання тестових завдань, які складаються на основі лекційного курсу, 

практичних робот і питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Максимальна 

кількість балів, яку студент може отримати за одну контрольну роботу – 15 балів.  

Підсумковий контроль – екзамен. Оцінювання знань студентів здійснюється за 

результатами поточного й підсумкового контролю (екзамену).  

Для отримання допуску до іспиту потрібно набрати не менше 50 балів за 100-бальною 

шкалою.  

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно  

 

зараховано 
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 



 

1. Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посібник / В. К. Бабарицька, 

А. Я. Короткова, О. Ю. Малиновська. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 462 с. 

2. Дашевська І. М. Інтерактивні методи навчання та їх застосування в екскурсійній 

діяльності / І. М. Дашевська, О. І. Томкович // Вісник Луганського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 4 (239). – Ч. 2. – С. 129–134. 

3. Король О. Д. Організація екскурсійного обслуговування в туризмі: навч. посіб. / О. Д. 

Король. – Сучава, Сучавський університет, 2015. – 110 с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://www.geotour.chnu.edu.ua/index.php?page=/ua/07navchproc 

4. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі : навч.-метод. посібник. – 
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– Київ : Видавничий центр КНТЕУ. – 2002. – 45 с. 

6. Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна. 

– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с. 
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Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко. – Київ : Кондор, 2004. 

– 166 с.  

8. Федорченко В.Х. Туристський словник-довідник: Навч. посібник /              В. Х. 

Федорченко, І. М. Мініч – К.: Дніпро, 2000. – 54 с. 

9. Царик Л. П. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу /          Л. П. 

Царик, Г. В. Чернюк - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. 
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Допоміжна література 

1. Барановський В. А. Екологічний атлас України. - К.: Гео-графіка, 2000. - 40 с. 

2. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика 

аналізу, термінологія, районування. /О. О. Бейдик - К.: Київ, ун-т, 2001. - 395 с. 

3. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності / С.С. 

Галасюк, С.Г. Нездоймінов. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 178 с.  

4. Гетьман В. І. Основні завдання і проблеми розвитку еко-туризму в національних 

природних парках і біосферних заповідниках України / Гори і люди (у контексті 

сталого розвитку): Матеріали міжнар. конф. 14-18 жовтня. - Рахів, 2002. - С. 304-313. 

5.  Гетьман В. І. Платні рекреаційні послуги установ природно-заповідного фонду 

України: законодавчі норми та економічні можливості // УГЖ. - 2002. - № 1. - С 58-64. 

6. Грищенко   В. П.   Геологічні   пам'ятки   природи   України:   проблеми   вивчення, 

збереження та раціонального використаня / В. П. Грищенко,       А. А. Іщенко, Ю. О. 

Русько, В. І. Шевченко. - К.: ЦНПМ НАН України, 1995. - 60 с. 

7. Даниш  В.   Заповідні  геологічні  об'єкти  Гуцульщини  /  В.  Даниш  //  Історія 
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