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Програма вивчення навчальної дисципліни «Екскурсологія» складена для 

підготовки здобувачів вищої освіти РВО Магістр спеціальності 242 Туризм. 

Предметом вивчення дисципліни є методичні, психологічні та педагогічні 

аспекти організації екскурсійної діяльності.  
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу «Екскурсологія» є формування у здобувачів вищої освіти 

комплексної сиcтеми теоретичних знань, практичних умінь і гнучких навичок для 

планування, організації та реалізації усіх видів екскурсійної діяльності у контексті 

розробки та проведення екскурсій, здійснення високопрофесійного екскурсійного 

супроводу та обслуговування туристів, застосовуючи різні методики 

екскурсійного процесу як елементи професійної майстерності екскурсовода. 
 

Завданнями курсу є:  

 ознайомлення здобувачів освіти з категорійно-термінологічним 

апаратом екскурсології;  

 з’ясування поняття «екскурсія» та видів екскурсійних послуг 

туристичних підприємств; 

 дослідження характерних особливостей та загальних вимог щодо 

екскурсійного продукту; 

 аналіз особливих елементів екскурсійної діяльності: педагогіки, 

психології та логіки; 

 поглиблення уяви щодо організаційних принципів екскурсійної роботи; 

 характеристика нормативно-правових і програмних документів 

загальнодержавного рівня, які регулюють екскурсійну діяльність; 

 встановлення існуючих систем державного регулювання туристично-

екскурсійної діяльності у різних країнах світу; 

 засвоєння технології та технологічних етапів створення нової екскурсії; 

 формування професійних, організаторських, комунікативних, 

аналітичних здібностей і майстерності екскурсовода;  

 прогнозування шляхів розвитку екскурсійної справи як складової 

туристичного продукту; 

 розуміння важливості інновацій в організації туристично-екскурсійної 

діяльності в Україні та світі; 

 усвідомлення важливої ролі «hard skills» і «soft skills» у професійній 

діяльності гідів та екскурсоводів. 
 

Вимоги до знань і умінь 

В результаті вивчення дисципліни «Екскурсологія» здобувачі освіти повинні 

знати: 

 основний категорійно-термінологічний апарат навчальної дисципліни 

«Екскурсологія»; 

 зміст поняття «екскурсія» та види екскурсійних послуг туристичних 

підприємств; 

 характерні особливості та загальні вимоги щодо екскурсійного 

продукту; 

 особливі педагогічні, психологічні, логічні елементи екскурсійної 



  

діяльності; 

 організаційні принципи екскурсійної роботи; 

 особливості технології та технологічні етапи створення нової екскурсії; 

 методику та техніку проведених екскурсій; 

 вимоги до професійних навиків екскурсовода та шляхи підвищення його 

майстерності. 

Вміти: 

 застосовувати на практиці професійну термінологію, засвоєну під час 

курсу «Екскурсологія»; 

 використовувати елементи педагогіки, психології, логіки в екскурсійній 

діяльності; 

 обґрунтовувати своє бачення за допомогою словесних, наочних і 

практичних методів роботи з екскурсантами; 

 аналізувати нормативно-правову документацію у контексті екскурсійної 

роботи; 

 створювати (проєктувати) нові маршрути-екскурсії; 

 визначати екскурсійні об’єкти, володіючи інформацією про природні, 

історико-культурні, інфраструктурні туристично-рекреаційні ресурси; 

 втілювати невербальні засоби комунікації в екскурсіях; 

 диференційовано підходити до екскурсійного обслуговування, особливо у 

випадку роботи з інклюзивними (маломобільними) групами туристів;  

 запроваджувати інноваційні форми, методи, ІТ-технології в екскурсійній 

роботі. 
 

Компетенції, набуті за результатами вивчення дисципліни 

За результатами вивчення дисципліни «Екскурсологія» здобувачами 

спеціальності 242 Туризм будуть набуті загальні та фахові компетенції, а також 

програмні результати навчання відповідно до освітньої програми підготовки, 

зокрема: 
 

Перелік обов’язкових компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності.  

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи 

наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.  

СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні 

дослідження у сфері туризму та рекреації.  

СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів 

регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на 

засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.  

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, 

аналізувати та управляти туристичною інформацією.  



  

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності 

суб’єктів туристичного ринку 
 

Програмні результати навчання 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, критичне 

осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань.  

РН2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та 

процедур у сфері туризму і рекреації.  

РН3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та 

інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації.  

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його 

стратегічний розвиток на засадах сталості.  

РН9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, 

соціальної і екологічної ефективності.  

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого 

кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування.  

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (анотація) 
 

Тема 1. Екскурсологія – як наука, її зміст і основна термінологія 

Екскурсологія – як туризмологічна наука. Об’єкт, предмет, завдання, функції 

та міждисциплінарні зв’язки в екскурсології. Екскурсійна теорія, екскурсійна 

методика, екскурсійна практика й історія розвитку екскурсійної діяльності в 

екскурсології. Стан і перспективи розвитку екскурсійної справи у світі й Україні.  

 

Тема 2. Поняття «екскурсія» та види екскурсійних послуг туристичних 

підприємств 

Сутність екскурсії, як самостійної форми туристичних послуг. Особливості 

екскурсійного продукту. Загальні вимоги до екскурсійних послуг (відповідність 

призначенню, точність і своєчасність виконання, комплексність, етичність 

обслуговуючого персоналу, комфортність, естетичність, ергономічність). 

Класифікація екскурсій за основними ознаками: за складом учасників, 

тривалістю, способом пересування, тематикою, місцем та формою проведення. 

Екскурсійний процес і екскурсійний метод.  

 

Тема 3. Особливі елементи екскурсійної діяльності 

Елементи педагогіки в екскурсійній діяльності: педагогічна техніка, 

конструктивний, організаторський, комунікативний і пізнавальний компоненти 

діяльності. Елементи психології в екскурсійній діяльності: психічний стан, 

відчуття, сприйняття, настанови, психологічний клімат, уявлення, мислення, 

поняття, пам'ять, увага, уява, емоції на екскурсії. Елементи логіки в екскурсійній 

діяльності: закон тотожності, закон несуперечності, закон виключення третього, 

закон достатньої підстави.  

 

Тема 4. Організація екскурсійної роботи 

Державний рівень організації екскурсійної діяльності. Характеристика 

нормативно-правових і програмних документів загальнодержавного рівня, які 

регулюють екскурсійну діяльність. Характеристика існуючих систем державного 



  

регулювання туристично-екскурсійної діяльності у різних країнах світу. 

Сертифікація екскурсійної діяльності у туризмі. Ліцензування й податкове 

регулювання екскурсійно-туристичної діяльності.  

 

Тема 5. Технологія та технологічні етапи створення нової екскурсії 

1-ий етап – визначення мети й завдань екскурсії. 2-ий етап – вибір теми 

екскурсії. 3-ий етап – відбір літератури, складання бібліографії та визначення 

інших джерел екскурсійного матеріалу. 4-ий етап – відбір і вивчення екскурсійних 

об’єктів. 5-ий етап – складання маршруту екскурсії. 6-ий етап – об’їзд (обхід) 

маршруту. 7-ий етап – підготовка контрольного тексту екскурсії. 8-ий етап – 

комплектування «портфеля екскурсовода». 9-ий етап – визначення методичних 

прийомів і техніки ведення екскурсії. 10-ий етап – складання методичної 

розробки. 11-ий етап – складання індивідуального тексту. 12-ий етап – 

затвердження екскурсії.  

 

Тема 6. Методичні прийоми та техніка проведення екскурсій 

Методичні прийоми показу в екскурсії. Методичні прийоми розповіді. 

Особливі методичні прийоми. Техніка ведення екскурсії (перевірка документації, 

знайомство екскурсовода з групою, розміщення групи біля об’єктів, вихід й 

повернення екскурсантів в автобус, пересування екскурсантів, місце 

екскурсовода, дотримання часу, відведеного на екскурсію загалом і розкриття 

окремих підтем, техніка проведення розповіді під час руху транспорту, відповіді 

на запитання екскурсантів, паузи в екскурсії, техніка використання «портфеля 

екскурсовода»).  

 

Тема 7. Професійні навики та майстерність екскурсовода 

Професійні вимоги до екскурсовода. Підготовка екскурсовода (загальні теми, 

спеціалізовані теми, практична підготовка, шляхи підвищення професійної 

майстерності). Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування. 

Особливості проведення різних видів екскурсій (міських оглядових екскурсій, 

історичних, військово-історичних, архітектурно-містобудівних, літературних, 

мистецтвознавчих, природознавчих, виробничих, музейних, краєзнавчих, 

заміських, релігійних).  

 

Тема 8. Інноваційні аспекти та підходи до організації туристично-

екскурсійної діяльності в Україні та світі 

Загальна характеристика та розвиток інновацій в туристично-екскурсійній 

діяльності. Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту. 

Особливості проведення екскурсій з використанням нових форм, методів, ІТ-

технологій. Роль «hard skills» і «soft skills» у професійній діяльності гідів та 

екскурсоводів. 

 

Дисципліна вивчається загальним обсягом 4 кредити (120 годин, з яких 64 

години аудиторних занять - 32 години лекцій і 32 години практичних занять; 

56 годин відводиться на самостійну роботу). Передбачено 4 тижневих аудиторних 

години для денної форми навчання. Завершується курс здачею заліку. 

 



  

3. Методичне забезпечення 
 

1. Боруцька Ю. З. Екскурсологія : методичні рекомендації для виконання 

практичних робіт студентами факультету землевпорядкування та туризму 

спеціальності 242 Туризм РВО Магістр. Львів : Львівський національний 

аграрний університет, 2021. 35 с. 

2. Боруцька Ю. З. Екскурсологія : методичні рекомендації для 

самостійного вивчення курсу, виконання контрольних робіт та навчально-

аудиторної роботи студентами Навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти спеціальності 242 Туризм РВО Магістр. Львів : Львівський 

національний університет природокористування, 2022. 76 с. 

3. Боруцька Ю. З. Практикум із методики створення еколого-туристичних 

стежок і маршрутів (з елементами сільського зеленого туризму) : навч.-метод. 

посіб. Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету. 

Львів, 2020. 166 с. 

4. Започаткування власної справи у сільському зеленому туризмі (сільська 

гостинність) : орієнтовна програма для початківців і підприємців / Т. П. Кальна-

Дубінюк та ін. Науково-методичний центр ВФПО, 2020р. 26 с. 

 

 

4. Перелік використаних і рекомендованих літературних джерел, 

нормативно-правових актів, інформаційних ресурсів 
 

Основні літературні джерела 

1. Бабарицька В. К., Короткова А. Я., Малиновська О. Ю. 

Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. К. : Альтерпрес, 2007. 464с. 

2. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. Київ : 

Альтерпрес, 2009. 489 с. 

3. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг: навч. посіб. Харк. нац. 
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