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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; 
тематика) 

Дисципліна «Екскурсологія» є нормативною дисципліною зі спеціальності 242 
«Туризм» для освітньої програми магістрів, яка викладається в першому семестрі в обсязі 
трьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Екскурсологія» є: 

 оволодіння знаннями з організації екскурсійного обслуговування в 
 індустрії туризму; 
 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; 
 вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних 
 завдань; 
 вміння вирішувати складні і проблемні ситуації під час екскурсії. 

Пререквізити курсу: Програма навчальної дисципліни «Екскурсологія» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 242 
«Туризм». 

Вивчення дисципліни «Екскурсологія» ґрунтується на раніше отриманих студентами 
знаннях, практичних вміннях та навичках з таких дисциплін як «Філософія», «Організація 
туризму», «Географія туризму», «Історія туризму» та ін., що викладаються студентам 
спеціальності «Туризм» рівня вищої освіти «бакалавр». Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану дисципліну: «Переддипломна практика "Дипломне 
проєктування». 

Мета курсу - формування у магістрантів фундаментальних знань, вмінь та навичок 
стосовно підготовки кваліфікованих фахівців-туризмознавців, що базуються на сучасних 
досягненнях провідних вітчизняних і іноземних вчених та світової практики . 



Цілі курсу (програмні компетентності): 
- визначення сутності екскурсології як наукової соціоекономічної та гуманітарної 

дисципліни; 
- розкриття понятійного, категоріального апарату та основних смислових значень 

екскурсології; 
- систематизація наукових підходів до розуміння феномену екскурсії, з'ясування 

генезу та еволюції екскурсологічного знання, визначення змісту основних екскурсологічних 
концепцій; 

- осмислення структури екскурсологічного знання, його системної архітектоніки, 
органічної узгодженості всіх частин; 

- з'ясування функцій екскурсологічного знання, його суспільного «призначення»; 
- виявлення діалектики зв'язків між теорією та практикою екскурсійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
- здатність визначати основні наукові поняття та категорії екскурсології і 

застосовувати їх у професійній діяльності; 
- здатність використовувати методи наукових досліджень у сфері екскурсології; 
- здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері екскурсології; 
- здатність розв'язувати науково-прикладні проблеми в сфері екскурсології; 
- знання передових концепцій, методів науково-дослідної та професійної діяльності 

на межі предметних областей екскурсології; 
- здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію системи наук, 

які формують екскурсологію. 
Очікувані результати У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні: знати: 
основні поняття, особливості, функції екскурсології; місце і роль 
екскурсійної діяльності в індустрії туризму; основні етапи розвитку 
екскурсійної справи в Україні; вимоги до екскурсовода; принципи 
класифікації, функції, ознаки екскурсії; загальні теоретично-методологічні 
основи організації екскурсійної діяльності та напрямки вдосконалення 
екскурсійної методики; загальні положення законодавства України стосовно 
екскурсійної діяльності. 

вміти: організовувати та планувати інноваційну екскурсійну діяльність; 
розробляти та проводити сучасні різнопланові екскурсії; складати 
технологічну карту екскурсії; застосовувати набуті теоретичні знання для 
вирішення конкретних прикладних завдань; проєктувати процеси 
обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги; управляти 
асортиментом екскурсійного продукту з урахуванням диференційованого 
підходу до обслуговування різних категорій споживачів. 

ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних занять (18 год.), 
організації самостійної роботи студентів (86 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але 
у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 
навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 
навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 
(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 
студентів).  
 Перелік тем (загальні блоки) 

Модуль 1. Загальні теоретично-методологічні основи організації 
екскурсійної діяльності  
Тема 1. Екскурсійний процес 



Тема 2. Сучасні класифікації екскурсій 
Тема 3. Проблематика екскурсології  
Модуль 2. Практичні основи розвитку екскурсійної справи в Україні  
Тема 4. Методика підготовки екскурсії 
Тема 5. Діяльність екскурсовода 
Тема 6. Методика проведення екскурсії 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 

Поточне тестування та самостійна робота 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Модульний 
контроль  

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 
30 100 

 

 



 Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 
опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для іспиту (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 
занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за 
яку отримана незадовільна оцінка. 
 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 
контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 
включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від 
студента систематичну самостійну роботу. 


