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Метою навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» є формування у 
студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно 
організовувати й планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити екскурсії; 
здійснювати екскурсійне обслуговування. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 



 

 

ПРН05. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 
різних політичних поглядів тощо. 
ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів 
і стилів державною та іноземними мовами. 
ПРН14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-
стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 
розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 
сферах життя. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  

Здобувач вищої освіти знає: 

- місце і роль екскурсійної діяльності в індустрії туризму;  
- принципи класифікації, функції, ознаки екскурсії;  
- методику підготовки та проведення екскурсії;  
- вимоги до екскурсовода;  
- принципи диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування.  
 

Здобувач вищої освіти вміє: 

- організовувати та планувати екскурсійну діяльність;  
- готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії;  
- розробляти та проводити екскурсії;  
- складати технологічну карту екскурсії. 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п 
Назва тем, змістовних блоків та 

модулів 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійні

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Екскурсійна теорія.  

1 

Екскурсознавство - основа організації 
екскурсійної діяльності. 
Види екскурсійних послуг. 
 

2   7 

2 
Організація надання екскурсійних 
послуг на туристсько- 
екскурсійних підприємствах. 
 

2 2  7 

3 Сутність екскурсії. 
Класифікація екскурсій. 

2 2  7 



 

 

 

4 
Екскурсійний процес та екскурсійний 
метод. 
Особливі елементи екскурсійної 
діяльності. 
 

2 2  7 

Модуль 2. Технологія створення, методика та техніка ведення екскурсії 

 

5 Технологічні етапи створення нової 
екскурсії. 
Методичні прийоми проведення 
екскурсій. 
 

2 2  8 

6 Техніка ведення екскурсії 2 2  8 

7 
Професійні вимоги, складові професії. 

Підготовка екскурсовода. 
 

2 1  8 

8 Диференційований підхід до 
екскурсійного обслуговування. 
Особливості проведення різних видів 
екскурсій 

2 1  8 

               Всього 16 14  60 

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем під час аудиторних занять.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

1. Охарактеризуйте організацію екскурсійних послуг як навчальну дисципліну.  
2. Визначте функціональні напрямки роботи з організації надання екскурсійних послуг в 

туристичних підприємствах.  
3. Зазначте, з яких позицій може виступати екскурсовод перед екскурсантами. Класифікація 

музеїв по їхньому профілю.  
4. Вкажіть на недоліки (на Вашу думку) нормативних актів щодо контролю за наданням 

екскурсійних послуг суб’єктами підприємництва.  



 

 

5. Назвіть етапи підготовки до екскурсії. 
6. Вкажіть, які об’єкти можуть виступати екскурсійними об’єктами? 
7. Охарактеризуйте методичні прийоми розповіді.  
8. Класифікація музеїв.  
9. Нормативно-правове забезпечення надання екскурсійних послуг.  
10. Охарактеризуйте діяльність Українського екскурсійно-методичного центру.  
11. Як відбувається відбір та вивчення екскурсійних об’єктів?  
12. Охарактеризуйте особливі методичні прийоми при організації екскурсій.  
13. Вкажіть на складові організації та технології ведення екскурсії. 
14. Опишіть методику проведення туристичного супроводу.  
15. Основні критерії оцінки екскурсії. Основи екскурсійного маркетингу.  
16. Методичні прийоми показу при проведенні екскурсій.  
17. Вкажіть, як впливають жести екскурсовода на аудиторію під час екскурсії?  
18. Якими нормативно-правовими актами регулюється надання екскурсійних послуг?  
19. Методика розробки екскурсоводом нової ля нього теми. 
20. Особливості музейної експозиції.  
21. Професійні компетенції екскурсовода.  
22. Організація менеджменту екскурсійної діяльності.  
23. Види показу у автобусній екскурсії.  
24. Складання методичної розробки екскурсії та її оформлення.  
25. Поясніть різницю між контрольним текстом і індивідуальним текстом екскурсії. Назвіть 

перелік документів, необхідних для проведення екскурсії.  
26. Критерії відбору об’єктів для екскурсії.  
27. Наведіть класифікаційні ознаки екскурсій та їх характеристику.  
28. Особливості проведення тематичних екскурсій.  
29. Сутність екскурсознавства як науки.  
30. Методична розробка екскурсії, її призначення та порядок складання.  
31. Наведіть приклад маршруту екскурсії та відмітьте вимоги до нього.  
32. Зазначте схему та завдання екскурсійного процесу.  
33. В чому полягає різниця між темою та назвою екскурсії?  
34. Які ознаки дозволяють розглядати екскурсію як туристичну послугу?  
35. Зазначте, в чому полягає сутність вступу, основної частини та висновку по екскурсії та яке 

їх значення і структура?  
36. Охарактеризуйте екскурсійний метод, його особливості.  
37. Особливості проведення оглядових екскурсій.  
38. Види екскурсійних об’єктів та їх класифікація.  
39. Методика підготовки екскурсовода до проведення чергової екскурсії.  
40. Методика оцінки екскурсійних об’єктів.  
41. Особливості розповіді при проведенні екскурсій.  
42. В чому полягає організація роботи групи?  
43. Навіщо дотримуватись вимог щодо використання вільного часу під час екскурсії?  
44. Особливості проведення пробної екскурсії.  
45. Розкрийте сутність музейної експозиції.  
46. Види музейних екскурсій.  
47. Дайте визначення поняттю "ємність ринку екскурсійних послуг".  
48. Методика проведення екскурсії.  
49. Перешкоди в розвитку підприємницької діяльності в сфері екскурсійних послуг.  
50. Зазначте різницю між проектуванням послуги "екскурсія" і туристичного продукту.  
51. Методичні прийоми розповіді при проведенні екскурсії.  
52. В чому полягають основи правового регулювання в сфері налдання екскурсійних послуг?  
53. Види музейних екскурсій.  
54. Особливості міміки екскурсовода.  



 

 

55. Як отримати дозвіл на право здійснення туристичного супроводу?  
56. Суть поняття "техніка проведення екскурсій".  
57. Особливості демонстрації об’єктивного показу 
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