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ПЕРЕДМОВА
Метою навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» є
вивчення

історії

екскурсійної

справи;

класифікаційних

особливостей

подорожей з пізнавальною метою; основних принципів проектування та
проведення

нової

екскурсії;

вимог

до

професійної

майстерності

екскурсовода; особливостей екскурсантів на різних видах екскурсій.
Завдання:
 розглянути основні етапи становлення української екскурсійної
справи;
 охарактеризувати принципи та механізм створення екскурсії;
 проаналізувати професійні вміння та навички екскурсовода на
різних видах маршрутів;
 сформувати у студента теоретичні та практичні знання з курсу
«Організація екскурсійної діяльності».
Фаховими компетентності:
 вивчити основні поняття з теорії екскурсійної справи;
 визначити головні етапи розвитку екскурсознавства;
 охарактеризувати принципи показу та розповіді на екскурсії;
 зрозуміти професійні якості та вміння екскурсовода;
 вивчити механізм проектування та проведення пішохідної,
автобусної, водної, велосипедної подорожей для різних категорій
екскурсантів.
Очікуванні результати:
 вміти

володіти

теоретико-методологічною

термінологією

екскурсознавства;
 вміти правильно сформулювати тему та скласти маршрут
екскурсії на різних видах транспорту;
 знати основні принципи складання професійної документації;
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 отримати навички з роботи в творчій групі;
 вміти

розробляти

екскурсійні

маршрути

з

урахуванням

пізнавальних потреб, наявності культурних та природних
комплексів.
Навчальний курс «Організація екскурсійної діяльності» пов’язана з
циклом

дисциплін:

краєзнавство»,

«Географія

«Історія

України»,

туризму

України»,

«Культороголія»,

«Туристське
«Психологія»,

«Туристичне діловодство».
Вказівки щодо використання методичних рекомендацій. Кожне
семінарське заняття містить завдання та питання для самоконтролю, які
спрямовані на самостійну підготовку студента. На кожному занятті
окремо розбираються питання для обговорення.
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Теми семінарських занять

Тема 1.

Суть та основні принципи екскурсійної діяльності.

Тема 2.

Історія екскурсійної справи в Україні.

Тема 3.

Класифікаційні ознаки екскурсознавства.

Тема 4.

Механізм проектування нової екскурсії

Тема 5.

Особливості екскурсійної документації

Тема 6.

Методика проведення пішохідної та автобусної екскурсій

Тема 7.

Професійні вимоги до екскурсовода.

Тема 8.

Класифікація екскурсантів за категоріями.
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Семінарське заняття № 1
Суть та основні принципи екскурсійної діяльності
Мета: вивчення екскурсійної термінології, ознайомлення з основними
ознаками екскурсійної справи.
Базові терміни: екскурсійна справа, термінологія, обслуговування.
Завдання. Законспектувати різні варіанти визначення «екскурсія»,
«подорож», «екскурсійний маркетинг», «комунікація».
Питання для обговорення:
1. Основні принципи екскурсійної теорії.
2. Теоретико-методологічні засади екскурсійної справи.
3. Об’єкт та предмет екскурсознавства.
4. Головні ознаки екскурсії.
Визначити основні поняття екскурсознавства; вивчити теоретикометодологічну базу екскурсійної справи; охарактеризувати

головні

принципи формування екскурсійної теорії.
Питання для самоконтролю:
1. Дати

визначення

поняттям

«екскурсійна

справа»,

«екскурсознавство», «екскурсологія».
2. Які різниця між екскурсією та подорожжю?
3. Визначити складові екскурсійної методики.
Рекомендована література: 2, 5, 8, 11, 16, 17, 19
Семінарське заняття № 2
Історія екскурсійної справи в Україні
Мета: вивчення основних етапів становлення екскурсійної справи в
Україні та її принципи розвитку в різних хронологічних періодах
Базові терміни: історія, екскурсознавство, розвиток
Завдання 1: Скласти хронологічну таблицю формування та розвитку
екскурсійної справи в Україні
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Хронологічний період

Характеристика етапу

Основні форми та методи
проведення

Завдання 2: Скласти порівняльну таблицю розвитку екскурсознавства
з XVIII по XXI ст.
XVIII-XIX століття

XX-XXI століття

Питання для обговорення:
1. Зародження екскурсійної справи в світі.
2. Екскурсія як важливий елемент розвитку окремих видів туризму.
3. Періодизація формування екскурсознавства в Україні.
Зрозуміти розвиток екскурсійної справи через призму розвитку
людства в різних хронологічних періодах; виділення основних етапів
становлення ескурсознавства.
Питання для самоконтролю:
1. Чому Кримський гірський клуб став центром екскурсійної справи
наприкінці XIX століття?
2. Як змінювалися екскурсійні центри протягом XIX та XX ст. в Україні?
3. Що таке екскурсійне бюро, комісія та комітет?
4. Як змінювалася підготовки екскурсоводів в Україні?
Рекомендована література: 5, 6, 20, 23
Семінарське заняття № 3
Класифікаційні ознаки екскурсознавства
Мета: ознайомитися з видами екскурсій та їх особливостями.
Базові терміни: типологія, тематичні екскурсії, форма проведення.
Завдання 1: Законспектувати основні види екскурсій в Україні.
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Завдання

2:

Зробити

доповідь

на

тему

«Найефективніша

класифікаційна ознака екскурсійної справи».
Питання для обговорення:
1. Типологія сучасної екскурсійної справи
2. Видові особливості екскурсій за змістом, складом учасників та місцем
проведення.
3. Характеристика екскурсій за засобом пересування, тривалістю та
формою проведення.
4. Методи проведення тематичних екскурсій.
Охарактеризувати різні види екскурсій та причину їх появи. Виділити
основні критерії класифікацій та особливості кожного типу екскурсій.
Зрозуміти особливості проведення тематичних екскурсій для різних
категорій екскурсантів.
Питання для самоконтролю:
1. Навіщо проводять класифікацію екскурсій?
2. Чому враховуються вікові особливості екскурсантів під час
підготовки тематичних екскурсій?
3. Яка класифікація вважається найефективнішою в Україні та світі?
Рекомендована література: 7, 8, 19, 21, 24
Семінарське заняття № 4
Механізм проектування нової екскурсії
Мета: вивчити особливості створення нової екскурсії, зрозуміти
головні механізми відбору теми, джерел, літератури, формування маршруту.
Базові терміни: маршрут, екскурсія, проектування, композиція.
Завдання 1: Підготувати доповідь на тему «Екскурсійний маршрут в
Херсонській області».
Завдання 2: Вибрати один з культурно-історичних або природних
об’єктів регіону та охарактеризувати його за критеріями:
1. Назва
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2. Місце розміщення
3. Історична довідка
4. Цікаві факти
5. Збереженість
Завдання 3: На карті відобразити свою схему маршруту по
Херсонській області.
Питання для обговорення:
1. Етапи підготовки нової екскурсії.
2. Відбір теми, літератури та об’єктів.
3. Складання маршруту екскурсій. Обхід або об’їзд екскурсійного
маршруту.
4. Відбір форми та методів проведення екскурсії.
Вивчення методик складання екскурсійного маршруту за певними
критеріями; принципів роботи з літературою, картами та текстом екскурсії.
Отримання теоретичних знать з механізму проектування екскурсійного
маршруту.
Питання для самоконтролю:
1. Чим відрізняється підготовка різних видів екскурсій?
2. Чому значна увага приділяється вивченню джерел та літератури?
3. Навіщо потрібно пробне проведення екскурсії?
Рекомендована література: 12, 15, 19, 22, 25

Семінарське заняття № 5
Особливості екскурсійної документації
Мета: вивчити особливості складання екскурсійної документації та
вірності її комплектування в сучасному діловодстві.
Базові терміни: документація, діловодство, контрольний текст.
Завдання: Скласти перелік екскурсійної документації вашої екскурсії.
Питання для обговорення:
1. Законодавче регулювання екскурсійної діяльності.
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2. Охарактеризувати основні документи екскурсовода.
3. Особливості індивідуального та контрольного текстів.
4. Способи комплектування «портфеля екскурсовода».
Охарактеризувати

законодавчу

базу

України,

яка

регламентує

діяльність екскурсоводів та гіді. Виділити головні документи та зрозуміти
важливість контрольного тексту для екскурсовода. Навчитися правильно
складати «портфель екскурсовода».
Питання для самоконтролю:
1. Навіщо потрібні нормативні документи для регулювання діяльності
екскурсоводів?
2. Як складається індивідуальний текст? Навіщо він потрібен?
3. Які матеріали вміщують до «портфеля екскурсовода»?
Рекомендована література: 1, 4, 8, 11, 17, 24
Семінарське заняття № 6
Методика проведення пішохідної та автобусної екскурсій
Мета: Вивчити методики та принципи проведення екскурсій в місті та
за його межами. Освоїти основні прийоми розповіді та показу. Ознайомитися
з методами розміщення групи та показу об’єкту.
Базові терміни: розповідь, показ, методика, прийоми.
Завдання 1: Скласти порівняльну таблицю «Особливості організації
пішохідних та автобусних екскурсій».
Прийом

Пішохідні прогулянки

Автобусні екскурсії

Завдання 2: Скласти технологічну картку екскурсійного маршруту.
Місця
зупинок
та пункти
маршруту

Об’єкт
показу

Час
Тривалість Основний Організаційні Методичні
збору
зупинки
зміст
вказівки
вказівки
групи та
(хв.)
(назва
приїзу
розділу
до
ескурсії)
об’єкту
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Питання для обговорення:
1. Особливості показу та його завдання.
2. Механізми показу різних видів об’єктів під час автобусної екскурсії.
3. Особливі методи показу на пішохідних маршрутах.
4. Розповідь як головний елемент екскурсії.
5. Використання прийомів розповіді в ході автобусної та пішохідної
екскурсій.
6. Специфіка міміки та жестів у екскурсовода.
Виділити основних методів і прийомів розповіді та показу, які
необхідні для проведення екскурсійної прогулянки. Вивчення особливостей
автобусного та пішохідного туру. Вміння використовувати правильно міміку
та жести в ході розповіді або показу.
Питання для самоконтролю:
1. Як екскурсовод проводить відбір методів розповіді?
2. В якому випадку прийоми показу можуть бути змінені екскурсоводом?
3. Чому міміка та жести важливі під час проведення екскурсійного туру?
Рекомендована література: 14, 15, 19, 24
Семінарське заняття № 7
Професійні вимоги до екскурсовода
Мета: виділити основні вимоги до професії екскурсовода; дати
характеристику

психологічним

особливостям

фахівця

туристичного

супроводу.
Базові терміни: майстерність, екскурсовода, вміння, навички.
Завдання

1:

Законспектувати

особливості

професійних

та

психологічних вимог до екскурсовода.
Завдання 2: Перерахувати документи, які необхідні для фахівця
туристичного супроводу.
Питання для обговорення:
1. Складові професійної майстерності екскурсовода.
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2. Особисті якості фахівця туристичного супроводу.
3. Методика підготовки екскурсовода.
4. Шляхи підвищення кваліфікації фахівця.
Визначити перелік документів, які необхідні для надання послуг
туристичного супроводу в Україні. Виділити навички та вміння
екскурсовода.

Виокремити

методику

підготовки

та

підвищення

кваліфікації фахівців.
Питання для самоконтролю:
1. Якими професійними якостями повинен володіти екскурсовод?
2. Як проводиться підготовка таких спеціалістів?
3. Де можна отримати дозвільні документи екскурсоводу?
Рекомендована література: 9, 11, 22, 23
Семінарське заняття № 8
Класифікація екскурсантів за категоріями
Мета: Зрозуміти типологію екскурсантів за різними критеріями.
Навчитися складати екскурсійний маршрут для різних клієнтів.
Базові терміни: екскурсанти, критерії, вікові особливості, групи.
Завдання: Скласти таблицю на тему «Класифікація екскурсантів».
Типологія екскурсантів

Час та місце проведення

Особливості організації

екскурсій

екскурсійного туру

Питання для обговорення:
1. Типологія екскурсійних груп.
2. Формування груп за віковими особливостями.
3. Місце проживання, рід заняття, хобі як складові класифікації
екскурсантів.
4. Дитячі екскурсії.
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Визначити принципи розділення екскурсантів за віком, інтересами,
родом заняття та іншими критеріями. Виокремити основну типологію, яка
сьогодні використовується в Україні.
Питання для самоконтролю:
1. Як проводиться екскурсії для молоді?
2. Чому по-різному проводяться екскурсійні тури для різних категорій
клієнтів?
3. Яку методику використовують під час екскурсій для міського та
сільського населення?
4. Які інтерактивні методи використовують в ході дитячих екскурсій?
Рекомендована література: 3, 7, 9, 16, 24
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