
 

 

 



 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти   Другий (магістерський) рівень  

Ступінь вищої освіти   Магістр 

Галузь знань   24 Сфера обслуговування 

Спеціальність    242 Туризм 

 

Характеристика навчальної дисципліни:  вибіркова 

Кількість кредитів  4 

Загальна кількість годин  120 

Індивідуальне науково-дослідне завдання   _________  

Вид контролю  залік 

Тижневих аудиторних годин для денної форми навчання  4 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин 

становить (%): 

для денної форми навчання – 53,3 % 

для заочної форми навчання – 16,7 % 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

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. 



3. Формування програмних компетентностей 

 

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.  

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Номер 

теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пр+сем лаб. інд. с.р. л пр.+сем. лаб. інд. с.р. 

Тема 1 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

Тема 2 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

Тема 3 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

Тема 4 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

Тема 5 15 4 4 - - 7 15 2 2 - - 11 

Тема 6 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

Тема 7 15 4 4 - - 7 15 2 2 - - 11 

Тема 8 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

Усього 

годин 

120 32 32 - - 56 120 10 10 - - 100 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

Т.1 

Пр.з. 1. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків у блокових 

діаграмах щодо змісту та термінології дисципліни 

«Екскурсологія». 

4 

Т.2 
Пр.з. 2. Складання паспортів опису екскурсійних об’єктів 

і атракцій.  
4 

Т.3 
Пр.з. 3. Характеристика методичних аспектів проведення 

екскурсії. 
4 

Т.4 
Пр.з. 4. Характеристика й аналіз нормативно-правових 

засад організації екскурсійної справи в Україні. 
4 

Т.5 
Пр.з. 5. Вивчення етапів складання технологічної карти 

екскурсії, її характеристики. 
4 

Т.6 

Пр.з. 6. Методика розробки та проведення історико-

краєзнавчих екскурсій у межах промислово-міських 

агломерацій. 

4 

Т.7 Пр.з. 7. Методика розробки й організації екскурсії з 

використанням туристично-рекреаційних ресурсів. 
4 

Т.8 Пр.з. 8. Аналіз інновацій щодо організації туристично-

екскурсійної діяльності в Україні та світі. 
4 

Разом 32 

 

 

 

 



6. Питання, винесені на самостійне вивчення 
 

№з/п Назва теми і перелік питань 

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

1. Значення екскурсійної практики у розвитку екскурсознавства. 

2. Історія екскурсійної діяльності у різних регіонах України. 

3. Особливості розвитку екскурсійної діяльності у різних країнах 

світу. 

4. Найвідоміші історичні постаті та відкриття у контексті 

туристично-екскурсійної діяльності. 

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

туристичних підприємств 

1. Поняття та види екскурсійних послуг туристичних підприємств 

Західної України. 

2. Форми організації екскурсійного обслуговування на туристично-

екскурсійних підприємствах Львівщини. 

3. Функціональні напрями роботи з організації надання 

екскурсійних послуг на туристичному підприємстві. 

4. Способи підвищення ефективності надання екскурсійних послуг 

на туристично-екскурсійних підприємствах. 

3 Тема 3. Особливі елементи екскурсійної діяльності 

1. Типології екскурсантів залежно від їхнього ставлення до 

екскурсії як до форми соціально-культурної діяльності. 

2. Механізми проведення різних видів екскурсій для людей із 

особливими потребами. 

3. Психологічні аспекти в екскурсійній діяльності з інклюзивною 

категорією екскурсантів. 

4. Ораторське мистецтво як елемент педагогіки в екскурсійній 

діяльності. 

4 Тема 4. Організація екскурсійної роботи 

1. Договори, які регулюють взаємовідносини між туристично-

екскурсійними підприємствами та замовниками (договори на 

екскурсійне обслуговування, договори з екскурсійного 

обслуговування в кінцевому пункті маршруту, договори з 

автотранспортними підприємствами, договори з підприємствами 

харчування). 

2. Особливості екскурсійного маркетингу. 

3. Особливості менеджменту екскурсійної діяльності.  

5 Тема 5. Технологія та технологічні етапи створення нової 

екскурсії 

1. Критерії оцінювання якості екскурсійних послуг. 

2. Шляхова екскурсійна інформація. 

3. Особливості вибору екскурсійних об’єктів при проєктуванні 

екологічних стежок. 

4. Формування асортименту екскурсійних послуг. 

6 Тема 6. Методичні прийоми та техніка проведення екскурсій 

1. Екскурсійне обслуговування та забезпечення безпеки 



екскурсантів. 

2. Сутність та основні завдання диференційованого підходу до 

екскурсійного обслуговування. 

3. Екскурсійна аудиторія та чинники, які її об’єднують чи 

роз’єднують. 

4. Еколого-освітня, рекреаційна та виховна функції екологічних 

маршрутів і стежок. 

7 Тема 7. Професійні навики та майстерність екскурсовода 

1. Особливості організації роботи Всеукраїнської Асоціації Гідів.  

2. Класифікація музейних установ, їхні функції в екскурсійній 

роботі. 

3. Музейна експозиція: особливості та основні принципи побудови. 

4. Пріоритетні напрями та завдання розбудови національної 

музейної мережі. 

8 Тема 8. Інноваційні аспекти та підходи до організації туристично-

екскурсійної діяльності в Україні та світі 

1. Інновації щодо проведення екскурсій на територіях і об’єктах 

природно-заповідного фонду світу 

2. Інновації щодо проведення екскурсій на територіях і об’єктах 

природно-заповідного фонду України (на прикладі Чорнобильського 

радіаційно-екологічного біосферного резервату). 

3. Інноваційні аспекти використання гідрологічних туристично-

рекреаційних ресурсів у екскурсійній роботі. 

4. Інноваційні аспекти використання спелеологічних туристично-

рекреаційних ресурсів у екскурсійній роботі. 
 

 

7. Перелік питань на підсумковий контроль 
 

1. Поясніть зміст «Екскурсології» як туризмологічної науки.  

2. Охарактеризуйте об’єкт, предмет, завдання, функції та 

міждисциплінарні зв’язки в екскурсології.  

3. Опишіть екскурсійну теорію, екскурсійну методику, екскурсійну 

практику й історію розвитку екскурсійної діяльності в екскурсології.  

4. Який стан і перспективи розвитку екскурсійної справи у світі й Україні?  

5. Охарактеризуйте сутність екскурсії, як самостійної форми туристичних 

послуг.  

6. Які особливості екскурсійного продукту?  

7. Назвіть загальні вимоги до екскурсійних послуг (відповідність 

призначенню, точність і своєчасність виконання, комплексність, етичність 

обслуговуючого персоналу, комфортність, естетичність, ергономічність).  

8. Опишіть класифікації екскурсій за основними ознаками: за складом 

учасників, тривалістю, способом пересування, тематикою, місцем та формою 

проведення.  

9. Охарактеризуйте екскурсійний процес і екскурсійний метод.  



10. Опишіть елементи педагогіки в екскурсійній діяльності: педагогічна 

техніка, конструктивний, організаторський, комунікативний і пізнавальний 

компоненти діяльності.  

11. Опишіть елементи психології в екскурсійній діяльності: психічний стан, 

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

поняття, пам'ять, увага, уява, емоції на екскурсії.  

12. Опишіть елементи логіки в екскурсійній діяльності: закон тотожності, 

закон несуперечності, закон виключення третього, закон достатньої підстави.  

13. Дайте характеристику державного рівня організації екскурсійної 

діяльності.  

14. Дайте характеристику нормативно-правових і програмних документів 

загальнодержавного рівня, які регулюють екскурсійну діяльність.  

15. Дайте характеристику існуючих систем державного регулювання 

туристично-екскурсійної діяльності у різних країнах світу.  

16. Опишіть сертифікацію екскурсійної діяльності у туризмі. Ліцензування 

й податкове регулювання екскурсійно-туристичної діяльності.  

17. Охарактеризуйте 1-ий етап – визначення мети й завдань екскурсії.  

18. Охарактеризуйте 2-ий етап – вибір теми екскурсії.  

19. Охарактеризуйте 3-ий етап – відбір літератури, складання бібліографії та 

визначення інших джерел екскурсійного матеріалу.  

20. Охарактеризуйте 4-ий етап – відбір і вивчення екскурсійних об’єктів.  

21. Охарактеризуйте 5-ий етап – складання маршруту екскурсії.  

22. Охарактеризуйте 6-ий етап – об’їзд (обхід) маршруту. 7-ий етап – 

підготовка контрольного тексту екскурсії.  

23. Охарактеризуйте 8-ий етап – комплектування «портфеля екскурсовода».  

24. Охарактеризуйте 9-ий етап – визначення методичних прийомів і техніки 

ведення екскурсії.  

25. Охарактеризуйте 10-ий етап – складання методичної розробки.  

26. Охарактеризуйте 11-ий етап – складання індивідуального тексту.  

27. Охарактеризуйте 12-ий етап – затвердження екскурсії. 

28. Опишіть методичні прийоми показу в екскурсії.  

29. Опишіть методичні прийоми розповіді.  

30. Опишіть особливі методичні прийоми.  

31. Охарактеризуйте техніку 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»). 

32. Назвіть професійні вимоги до екскурсовода.  

33. Охарактеризуйте підготовку екскурсовода (загальні теми, спеціалізовані 

теми, практична підготовка, шляхи підвищення професійної майстерності).  

34. Охарактеризуйте диференційований підхід до екскурсійного 

обслуговування.  

35. Назвіть особливості проведення різних видів екскурсій (міських 

оглядових екскурсій, історичних, військово-історичних, архітектурно-



містобудівних, літературних, мистецтвознавчих, природознавчих, виробничих, 

музейних, краєзнавчих, заміських, релігійних).  

 

 

8. Індивідуальні завдання (реферати) 
 

1. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на Львівщині. 

2. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на Івано-Франківщині. 

3. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на Закарпатті. 

4. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Тернопільській 

області. 

5. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Рівненській області. 

6. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Волинській області. 

7. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на Київщині. 

8. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Хмельницькій 

області. 

9. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Черкаській області. 

10. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на Сумщині. 

11. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на Полтавщині. 

12. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Кіровоградській 

області. 

13. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Запорізькій області. 

14. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Луганській області. 

15. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Донецькій області. 

16. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Вінницькій області. 

17. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на території Криму. 

18. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Херсонській області. 

19. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності в Одеській області. 



20. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності на Дніпропетровщині. 

21. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Чернігівській 

області. 

22. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Харківській області. 

23. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Житомирській 

області. 

24. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Миколаївській 

області. 

25. Роль історико-культурної спадщини та природних туристично-

рекреаційних ресурсів в організації екскурсійної діяльності у Чернівецькій 

області. 

 

 

9. Методи навчання 

 

1. Словесні методи – традиційні види лекцій і лекції-бесіди (діалог з 

аудиторією), лекції-дискусії, проблемні лекції, лекції-консультації, лекції-прес-

конференції, лекції з розбором (аналізом) конкретних ситуацій. 

2. Наочні методи з використанням інтерактивних технологій навчання, 

онлайн-платформ: 

 ілюстрація (діаграми, таблиці, моделі, рисунки, схеми тощо); 

 демонстрація матеріалу: мультимедійна презентація.  

3. Практичні методи: практичні заняття (роботи), індивідуальні завдання у 

вигляді презентацій, рефератів і доповідей, дебати, робота у міні групах, 

«мозковий штурм», ділова гра, моделювання ситуацій, самостійна робота, аналіз 

нормативно-правової документації, літературних джерел інформації, інтернет-

ресурсів. 

 

 

10. Методи контролю 
 

1. Усне опитування: передбачає фронтальне, індивідуальне, комбіноване 

опитування, детальний аналіз відповідей здобувачів. 

2. Письмова аудиторна та позааудиторна перевірка: передбачає 

перевірку письмових відповідей на питання, контрольних і самостійних робіт, 

оформлення схем, таблиць, діаграм, написання рефератів, доповідей на круглих 

столах, семінарах, виконання презентацій. 

3. Практична перевірка: передбачає перевірку виконання практичних 

робіт, схем, таблиць, діаграм, презентацій; заслуховування доповідей, рефератів, 

проведення досліджень; складання та розробку документації; вирішення 

професійних завдань; ділові ігри. 

4. Стандартизований контроль: передбачає тестовий контроль знань. 



5. Самоконтроль: передбачає самооцінку студентами якості засвоєного 

навчального контенту з дисципліни загалом, змістовного модуля чи окремої теми 

на основі зазначених у конспекті лекцій або методичних рекомендаціях питань 

для самоконтролю. 

6. Самооцінка: передбачає критичне ставлення студента до своїх 

здібностей і можливостей, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів. 

Види контролю: поточний контроль, проміжний модуль, залік. 
 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття, проміжна атестація (разом 100 балів) 

Сума 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 100 балів 

10 12 14 14 12 14 14 10 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 
 

 

12. Порядок переведення оцінок у систему ЄКТС 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно 

не зараховано 

 0-34 F 

 

 

13. Методичне забезпечення 

Підручники та навчальні посібники: методичні матеріали до практичних 

занять, індивідуальні навчально-дослідні завдання, контрольні роботи, текстові 

варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для 

організації самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань. 

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. 

 

 

14. 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. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. 

202 с. 

4. Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності : навч. посіб. К. : Центр учб. л-ри, 2013. 178 с.  

5. Гуменюк Г.М. Екскурсологія: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ, 

2018. 82 с. 

6. Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. посіб. / В. К. 

Федорченко, та ін. К. : Кондор, 2010. 166 с.  

7. Леоненко Н.А. Організація екскурсійної діяльності: конспект лекцій. Х.: 

НУЦЗУ, 2019. 167 с. 

8. Мальська М. П. Паньків Н. М., Ховалко А. Б. Світовий досвід розвитку 

туризму : підручник. К. : «Центр учбової літератури», 2017. 244 с. 

9. Нездоймінов С. Г. Організація екскурсійних послуг: навч.- метод. посіб. 

Одеса : Астропринт, 2011. 216 с.  

10. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / за 

заг. ред. В. Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с. 

11. Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності: підручник. 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 180 с. 

12. Словник-довідник: туризм і природно-рекреаційний потенціал / 
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