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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)» розглядає теоретичні та методичні питання щодо забезпечення організація екскурсійної діяльності в сучасних умовах розвитку туристичної індустрії України. А саме: основні складові організації
екскурсійної діяльності, види екскурсійних послуг; технологічні, методичні та технічні вимоги щодо створення та проведення екскурсій; професійні вимоги до фахівців, що надають екскурсійні послуги.
Основна увага при вивченні приділяється формуванню у студентів
системи професійних компетенцій з організації туризму у розрізі екскурсійної справи, методів її організації та проведення для ефективного
господарювання на рівні туристичного підприємства; набуттю необхідної сукупності теоретичних і практичних знань для вирішення конкретних організаційних завдань на сучасному етапі розвитку туристичної
сфери.
Учебная дисциплина «Организация туризма (Организация экскурсионной деятельности)» рассматривает теоретические и методические
вопросы обеспечения организация экскурсионной деятельности в
современных условиях развития туристической индустрии Украины. А
именно: основные составляющие организации экскурсионной деятельности, виды экскурсионных услуг; технологические, методические и
технические требования по созданию и проведению экскурсий; профессиональные требования к специалистам, предоставляющих экскурсионные услуги.
Основное внимание при изучении уделяется формированию у студентов системы профессиональных компетенций по организации туризма в разрезе экскурсионного дела, методов её организации и проведения для эффективного хозяйствования на уровне туристического
предприятия; приобретению необходимой совокупности теоретических и практических знаний для решения конкретных организационных задач на современном этапе развития туристической сферы.
The course "Organization of Tourism (Organization of Excursion
Activities)" examines theoretical and methodological issues of ensuring the
organization of excursion activities in modern conditions of development of
the tourist industry of Ukraine. Namely: the main components of the
organization of excursion activities, types of excursion services; techno-
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logical, methodological and technical requirements for creating and
conducting excursions; professional requirements for experts providing
excursion services.
The main focus of the study is on the formation of a system of
professional competences for students to use the basics of tourism
organization in the context of excursion, methods of its organization and
carrying out for efficient management at the level of tourist enterprise;
acquiring the necessary set of theoretical and practical knowledge to solve
specific organizational problems at the present-day stage of tourism
development.
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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація
екскурсійної діяльності)» укладена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності «Туризм» освітня програма Туризм, затвердженої
наказом по університету від 22 березня 2019 р., № 60.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи і
прийоми екскурсійної діяльності.
Метою дисципліни є набуття майбутніми фахівцями теоретичних
знань і практичних навичок, що дадуть їм змогу самостійно організовувати й планувати екскурсійну та музейну діяльність; розробляти й проводити екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування.
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної
програми:
загальні: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел (К06); навички використання інформаційних та комунікаційних технологій (К08); навички міжособистісної взаємодії (K12);
здатність планувати та управляти часом (К13); здатність працювати в
команді та автономно (К14).
спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій (К17); розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного,
екскурсійного, рекреаційного (К20); здатність розробляти, просувати,
реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту
(К21); здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати
та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал (К24).
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент повинен:
знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття
з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та
суміжних наук (ПР02);
аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території (ПР05);
застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів (ПР06);
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розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт
(ПР07);
організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних
і сервісних технологій та дотримання стандартів якості/норм безпеки
(ПР09);
застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг (ПР12).
Навчальна дисципліна є обов’язковою у відповідності до навчального плану.
Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік).
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Теоретичні основи екскурсійної справи
Тема 1. Історія та етапи становлення екскурсійної
справи в Україні
Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга
пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Виникнення і розвиток освітянських екскурсій.
Екскурсійна діяльність наукових товариств. Перше бюро подорожей та
екскурсій. Екскурсійна діяльність у період Української революції
(1917-1920 рр.).
Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х рр. XX ст. Створення, розвиток та діяльність системи екскурсійних закладів. Екскурсійна діяльність навчальних закладів та наукових установ.
Екскурсія як засіб ідейно-політичного виховання в Радянській Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.).. Виховання молоді засобами туризму та екскурсій. Екскурсійна справа в діяльності профспілок.
Тенденції розвитку екскурсійної діяльності в сучасній Україні.
Тема 2. Екскурсознавство та екскурсійна теорія
Екскурсознавство – основа організації екскурсійної діяльності. Види
екскурсійних послуг. Екскурсія, її сутність, ознаки і функції. Екскурсійний процес і екскурсійний метод. Поняття та види екскурсійних послуг туристських підприємств. Організація надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах.
Тема 3. Класифікація екскурсій
Класифікація екскурсій змістом. Хронологічні рамки екскурсії.
Об’єкти пізнання в екскурсії. Дотримання правил поведінки під час екскурсії.
Класифікація екскурсій за іншими ознаками (за складом учасників;
за місцем проведення; за способом пересування; за формою проведення).
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Тема 4. Методика підготовки екскурсії
Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії. Технологічні
етапи створення нової екскурсії. Опанування інноваційного
екскурсійного продукту.
Модуль 2. Організаційні вимоги до проведення
курсій та основи музеєзнавства

екс-

Тема 5. Методика та техніка проведення екскурсії
Методичні прийоми проведення екскурсій. Техніка ведення екскурсії. Сутність і класифікація методичних прийомів. Показ в екскурсії.
Характерні особливості екскурсійного показу. Методичні прийоми показу. Розповідь в екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Особливі
методичні прийоми проведення екскурсій. Системна взаємодія елементів і компонентів екскурсійного процесу.
Тема 6. Професійна майстерність екскурсовода
Зміст роботи екскурсовода. Опанування екскурсоводом методичних прийомів. Дотримання техніки проведення екскурсій. Професійна
спеціалізація екскурсоводів. Професійні вимоги до екскурсовода. Підготовка екскурсовода.
Ораторське мистецтво екскурсовода. Комунікаційна майстерність
екскурсовода. Специфіка роботи екскурсовода з іноземними туристами.
Тема 7. Диференційований підхід до екскурсійного
обслуговування
Сутність та принципи диференційованого підходу.
Особливості проведення різних видів екскурсій. Міська оглядова
екскурсія. Історичні екскурсії. Екскурсії на військово-історичні теми.
Екскурсії на архітектурно-містобудівні теми. Літературні екскурсії.
Мистецтвознавчі екскурсії. Природознавчі екскурсії. Виробничі екскурсії. Особливості проведення екскурсій в музеях. Краєзнавчі екскурсії.
Заміські екскурсії. Релігійні екскурсії.
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Тема 8. Основи музеєзнавства
Еволюція музейної справи. Музейні скарби України. Музейні скарби Полтавщини. Типи і профілі музеїв. Виставки і виставкова діяльність в музеях. Діорама і панорама як об’єкт музейного екскурсійного
показу. Організація роботи музеїв. Інноваційні музейні заклади та застосування новітніх технологій у діяльності музеїв.
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