




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування системного бачення розвитку туристсько-екскурсійної 

справи в Україні, засвоєння теоретичних та надбання практичних навичок з основ 

екскурсійного обслуговування. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати:  

1.1. найважливіші факти, події та процеси історичного минулого України; 

1.2. основні етапи розвитку пам’яткоохоронної справи в Україні, історико-

культурні пам’ятки національного та регіонального значення.  

 

2. Вміти: 

2.1. критично аналізувати різноманітну інформацію, самостійно підбирати 

літературу та працювати з джерелами; 

2.2. аналізувати туристичні ресурси регіонів України. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного 

аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Розглядаються історія розвитку екскурсійної справи, теоретичні основи: ознаки та 

основні елементи екскурсії, їх співвідношення; етапи підготовки екскурсії; підготовка  і 

оформлення документації до екскурсії; класифікація методичних прийомів, характеристика 

методичних прийомів показу, розповіді та руху; вимоги техніки ведення екскурсії; 

особливості проведення різних видів екскурсій; основи організації екскурсійної роботи на 

туристсько-екскурсійних підприємствах.    

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про екскурсійну 

справу. У результаті вивчення дисципліни студент повинен засвоїти теоретичні основи, 

основи методики підготовки та проведення екскурсії, уміти застосовувати на практиці 

придбані знання.  

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання (РН) 

1.1 Знати основні етапи розвитку 

екскурсійної справи в Україні. 

лекція,  самостійна 

робота 

реферат 1  10% 

1.2 Знати основні поняття і терміни 

екскурсійної теорії. 

 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест) 

10% 

1.3 Знати етапи підготовки екскурсії. лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування 

20% 

1.4 Знати основні методи показу та 

розповіді.  

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування,  

15% 

1.5 Знати основні вимоги техніки 

ведення екскурсії. 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

контрольна 

робота з тем 

10% 



  ЗМ2 (тест) 

 

1.6 Знати основи організації 

екскурсійної роботи на туристсько-

екскурсійних підприємствах. 

 самостійна робота реферат 2 

 

 

15% 

2.1 Вміти розробити  (скласти) маршрут 

екскурсії. 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

підсумкова 

контрольна  

робота (залік) 

10% 

2.2  Вміти підготувати документацію до 

екскурсії, презентувати екскурсію. 

лекція,семінар, 

самостійна робота 

підсумкова 

контрольна 

робота (залік) 

10% 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 

ПРН  10. Уміти інтегрувати знання, які 

отримані в процесі вивчення різних дисциплін в 

єдиний комплекс суспільствознавчих дисциплін, 

відповідно до вимог Державного стандарту 

середньої освіти. 

+ +   +  + + 

ПРН 31.2 Володіти практичними навичками 

організації та проведення екскурсій в музеях. 
  + +  +  + 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – іспит ; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння аналізувати сутність туризму як явища, 

основою якого є історико-культурна спадщина; історії та культури народів світу як мотивації пізнання та 

туристичних подорожей; економічних аспектів використання історико-культурної спадщини в туризмі та 

інші.  
- форма проведення іспиту – письмова, види завдань –  завдання, які потребують розгорнутих 

відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до іспиту: студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 

20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований мінімум допуску до іспиту 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування); бали, отримані 

за виконання індивідуальних завдань; бали, отримані за роботу на семінарських заняттях, а 

також бали, які отримані за підсумкову контрольну роботу. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем 

рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 

1 (ЗМ1) входять теми 1 – 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 –9. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1  

Історія розвитку екскурсійної 

справи та основи  

екскурсійної теорії  
 

 

 

Змістовий модуль 2 

 

Екскурсійна методика. Практика 

організації екскурсійних послуг  
 

 

іспит 

30 балів 

(максимум) 
30 балів 

(максимум) 
 

 

 

 

40 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

10 

(максимум) 

10 

(максимум) 

10 

(максимум) 

10 

(максимум) 

10 

(максимум) 

10 

максимум 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час семінарських занять, оцінювання 

індивідуальних завдань (реферат, есе), модульних контрольних робіт, підсумкової 

контрольної роботи. 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1 до 5 

балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     2 бали; 

 логіка викладення       1 бал; 

 використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

  

Виконані індивідуальні завдання (реферат та есе) студент подає викладачеві не 

пізніше ніж за два тижні до проведення модульного контролю з відповідного Змістового 

модулю, зокрема, Індивідуальне завдання 1 (орієнтовно до початку березня) і 

Індивідуальне завдання 2 (орієнтовно до кінця травня).  

Критерії оцінки Індивідуального завдання 1 (реферат):  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція              9-10 балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми                                                7-8 балів; 

 тема розкрита неповно       5-6 балів; 

 реферат суто компілятивного рівня     3-4 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1-2 бали. 

Теми рефератів викладач пропонує студентам на консультації (1 грудня).  

 Критерії оцінки Індивідуального завдання 2 (есе):  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція  13-15 балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми      10-12 балів; 

 тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 7-9 балів; 

 робота переважно компілятивного рівня     4-6 бали; 

 розкритий лише один окремий аспект теми        1-3 бали. 

Тематику есе викладач пропонує студентам на першому семінарському занятті модулю 

(орієнтовно кінець березня).  

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 (остання декада 

березня) і Контрольна робота ЗМ2 (остання декада травня).  

Участь студентів в контрольних заходах обов’язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

Підсумкова контрольна робота (залік) містить 2 завдання.  

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 10 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 10 балів; 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

9 балів; 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу 8 балів; 



Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

6-7 балів;  

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 4-5 балів; 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 2-3 балів; 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1 бал. 

  

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі, додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (семінари, модульні 

контрольні роботи, реферат, есе).   

 

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом під 

час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При 

цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та виконання 

індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (іспиту) – 48 

балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій та семінарських занять. 

 

Назва теми Кількість годин 
Загальна 

кількість 

годин 

Лекції Семінари Індиві-

дуальна 

робота  

Самостійна  

робота 

 

Змістовий модуль 1.  

Історія розвитку екскурсійної справи та основи  

екскурсійної теорії  
 
 

Тема 1. Вступ. Розвиток 

екскурсійної справи в Україні: 

історія і сучасність. 

12 4 - - 8 

Тема 2. Основи екскурсійної теорії 18 6 2  10 

Тема 3. Класифікація екскурсій. 

  

16 4 2 - 10 

Тема 4. Технологія підготовки 

нової екскурсії. 

17 4 3 - 10 

Індивідуальна робота 1 10 - - - 10 

Підсумковий модульний контроль 1  1   

Всього з модуля 74 18 8 - 48 

 

Змістовий модуль 2.  

Екскурсійна методика. Практика організації екскурсійних послуг  
 
 

Тема 5. Методичні прийоми 

ведення екскурсії. 

 

18 4 4  10 

Тема 6. Техніка ведення екскурсії. 

 

15 4 1 - 10 

Тема 7. Професійна майстерність 

екскурсовода. 

15 4 1 - 10 

Тема 8. Диференційний підхід до 

екскурсійного обслуговування, 

його суть. Типологія екскурсійних 

груп. 

 

11 4 1 - 6 

Тема 9. Основи організації 

екскурсійної роботи на туристсько-

екскурсійних підприємствах. 

6 - - - 6 

Індивідуальна робота 2 10 - - - 10 

Підсумковий модульний контроль 1  1   

Всього з модуля 76 16 8 - 52 

Всього за семестр 150 34 16 - 100 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Семінари – 16 год. 

Самостійна робота  – 100 год. 
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