
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Регіональна екскурсійна діяльність» складена 

відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 

106 Географія,  освітньо-професійною програмою «Географія рекреації та туризму»  

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладення навчальної дисципліни – вивчення теоретичних та 

методичних основ екскурсійної діяльності, набуття практичних навичок з методики проведення 

екскурсій на регіональному рівні. 

1.2. Основні завдання вивчення навчальної дисципліни:  

- освоєння методичних прийомів дослідження сфери екскурсійної діяльності;  

- розкрити зміст екскурсійної діяльності;  

- охарактеризувати сучасний етап екскурсійної діяльності на регіональному рівні; 

- особливості створення інноваційного екскурсійного  продукту; 

-висвітлити специфіку методики проведення оглядових і тематичних 

 екскурсій. 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й - 

Семестр 

8-й - 

Лекції 

10 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

30 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

80 год. - 

Індивідуальні завдання 

  

 

1.6. Заплановані результати навчання. формування загальних та фахових 

компетентностей, досягнення програмних результатів навчання: 

 

Знання:  

- місце «Регіональної екскурсійної діяльності» в системі географічних і суміжних 

наук; 

-  зміст екскурсійної діяльності та її особливості на регіональному рівні; 



- необхідні передумови розвитку регіональної екскурсійної діяльності; 

- чинники, що впливають на розвиток сфери екскурсійної діяльності;  

Уміння: 

- підібрати необхідний фактичний матеріал; 

- аналізувати динаміку розвитку сфери екскурсійної діяльності;  

- підготувати індивідуальний текст екскурсії на задану  тему; 

- складати технологічну карту екскурсії; 

- використовувати методичні прийоми проведення регіональної екскурсії на 

практиці. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження екскурсійної діяльності 

Тема 1. Екскурсійна діяльність як складова туристсько-рекреаційної 

діяльності.Функції екскурсії у задоволенні рекреаційних потреб людини 

Екскурсія як вид діяльності, що розвиває вміння розуміти природні та суспільні 

явища і процеси. Функції екскурсії: пізнавальна, комунікативна, соціальна, екологічна, 

просвітницька. Значення окремих функцій, їх сукупний вплив на екскурсантів. 

.Тема 2. Історичні передумови розвитку екскурсійної справи в Україні 

Історичні коріння екскурсійної справи. Мотивація подорожей і мандрівок давнини 

відомості про Україну у працях Геродота, Птоломея, Плінія старшого. Зародження і 

становлення екскурсійної справи в Україні. Екскурсійна діяльність на Харківщині 

Тема 3. Основи екскурсійної методики 

Екскурсійний метод – сукупність методичних прийомів, які використовуються під 

час екскурсій. Мета екскурсійного методу – навчання (передача певної системи знань) і 

виховання (формування всебічно розвиненої особистості). Особливості екскурсійного 

методу (моторність, предметність, наочність). Сутність екскурсійного аналізу. 

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

методичних прийомів підготовки і проведення екскурсій різних видів. 

Тема 4. Методика підготовки екскурсії 

Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту (стадії: попередня 

робота, безпосередня розробка, захист). Етапи розробки екскурсії. Комплектування 

“портфеля екскурсовода”. Складання технологічної карти екскурсії. Документація 

необхідна для кожної екскурсійної теми. 

Розділ 2. Розвиток екскурсійної діяльності в Україні та Харківському регіоні. 

Тема 1. Методика проведення екскурсії 

Сутність і класифікація методичних прийомів. Показ в екскурсії та його 

особливості. Показ в екскурсії – це  цілеспрямований, послідовний процес ознайомлення 

екскурсантів з об’єктами, які розкривають тему екскурсії. Розповідь в екскурсії, та основні 



вимоги до неї (тематичність, конкретність, логічність, стислість, переконливість, 

доступність). Системна взаємодія елементів і компонентів екскурсійного  процесу. 

 Тема 2. Нормативно-правова база екскурсійної діяльності 

Державне регулювання туристичної діяльності в Україні. Загальні положення 

законодавства України щодо екскурсійної діяльності. Правовий статус екскурсанта. 

Страхування та медична допомога. Вдосконалення екскурсійної діяльності в контексті 

Державної програми розвитку туризму до 2010 року. 

 Тема 3. Сучасний стан та тенденції регіонального розвитку ринку екскурсійних 

послуг. Екскурсійні маршрути Харківщини 

Харківщина – перлина Слобожанщини. Музейні скарби Харківщини. Тематика 

екскурсій по Харківщині. Історичні, літературні, археологічні, геологічні, екологічні 

екскурсії Слобожанщини. Розвиток сільського зеленого туризму на Харківщині.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п с

е

м 

інд ср л п сем інд ср 

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

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження екскурсійної діяльності 

 

Тема 1. Екскурсійна 

діяльність як складова 

туристсько-

рекреаційної діяльності 

15 1 2   12 -  -   - 

Тема 2. Історичні 

передумови розвитку 

екскурсійної справи в 

Україні 

15 1 2   12 -  -   - 

Тема 3. Основи 

екскурсійної методики 
17 1 4   12 -     - 

Тема 4. Методика 

підготовки екскурсії 
17 1 4   12 -     - 

Разом за розділом 1 64 4 12   48 -  -   - 



Розділ 2. Розвиток екскурсійної діяльності в Україні та Харківському регіоні. 

 

Тема 1. Методика 

проведення екскурсії 
18 2 6   10 -  -   - 

Тема 2. Нормативно-

правова база 

екскурсійної діяльності 

16 2 4   10 -     - 

Тема 3. Сучасний стан 

та тенденції 

регіонального розвитку 

ринку екскурсійних 

послуг 

22 2 8   12 -     - 

Разом за розділом 2 56 6 18   32 -  -   - 

Усього годин  120 10 30   80 -  -   - 

 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Основи екскурсознавства та організації екскурсійної джіяльності 2 

2. Історичні етапи  розвитку екскурсійної діяльності 2 

3. Функції екскурсії у задоволенні рекреаційних потреб людини 2 

4. Основи екскурсійної методики 2 

5. Об’єкти природно-заповідного фонду України 2 

6. Туристсько-екскурсійні  ресурси України 4 

7. Технологічна карта екскурсії 4 

8. Методичні прийоми проведення екскурсії 4 

9. Екскурсійні об’єкти Харківської області 4 

10. Сучасний стан екскурсійної сфери Харківської області 4 

 Разом 30 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Рекреаційна сутність екскурсій. 6 

2 Теорія екскурсійної справи. 6 

3 Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту. 6 

4 Зміст роботи екскурсовода. 8 

5 Ораторське мистецтво та комунікаційна майстерність екскурсовода 6 

6 Маркетинговий аналіз середовища екскурсійної діяльності. 6 

7 Основи правового регулювання екскурсійної діяльності. 6 

8 Страхування, медична допомога та безпека екскурсанта. 6 



9 Природознавчі і географічні екскурсії Харківщиною. 10 

10 Особливості історичних та архітектурних екскурсій. 10 

11 Літературні та мистецтвознавчі екскурсії 10 

 Разом 80 

 

 

6. Індивідуальне завдання 

Програмою не передбачено 

7. Методи контролю 

Поточна та підсумкова контрольні роботи, опитування, екзамен 

8. Критерії нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання Підсумкова 

(екзаменаційна)  

контрольна 

робота 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 – 

Т10 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом 

3 3 3 3 3 30 

 

15 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

практичне заняття – 3 бали. 

- практичне завдання – 1 бали; 

- відповіді за темами -1 бали; 

- відповіді на питання, участь у дискусії – 1 бал. 

Контрольна робота, передбачена навчальним планом – 15 балів. 

- тестові завдання – 5 балів; 

- завдання на розкриття сутності понять – 5 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 5 балів 

Підсумкова (екзаменаційна) контрольна робота – 40 балів. 

- тестові завдання -  10 балів;  

- завдання на розкриття сутності понять – 7 балів; 

- практичні завдання – 8 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 15 балів 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 Базова: 
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3. Дементьєва Т.П. Методические рекомендации по проведению экскурсий со 

школьниками. М., Турист, 1974. 
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Допоміжна 
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Інформаційні ресурси 

1. Все про туризм www.tourlib.columb.net.ua  

2. Мир путешествий и приключений www.autdoorukrain.com 

3. Мандруємо Україною www.ukrmandry.com.ua 

4. Наш край www.nashkray.kiev.ua 

 

 


