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Силабус курсу «Теорія і практика екскурсійної справи» 

2022- 2023 навчального року 

Назва курсу Теорія і практика екскурсійної справи 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7, 79005 Львів 

 

Циклова комісія за якою  

закріплена дисципліна 

 

 

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

 

02 Культура і мистецтво 

027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

Викладач курсу  

 

Караманов Олексій Владиславович 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

oleksiy.karamanov@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Туган-Барановського, 7) 

Також проводяться онлайн консультації у системі Moodle. 

Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/teoriya-i-praktyka-

ekskursiynoyi-spravy 

 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб сприяти процесу 

формування знань про теоретичні й практичні аспекти 

розвитку екскурсійної справи, туристичної діяльності, , 

спрямованих на оволодіння студентами  системи знань, умінь 

і навичок, загальнолюдських цінностей. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів ІІ-го курсу, 

спеціальності 027 Музеєзнавство, пам᾽яткознавство протягом 

четвертого семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу Мета дисципліни – ознайомлення майбутніх фахівців 

з основами практичної діяльності екскурсовода (гіда-

екскурсовода) у різних сферах суспільного життя,  

особливостями розвитку екскурсійної справи у світі та 

історію розвитку екскурсійної діяльності в Україні; 

ресурсним потенціалом екскурсійної діяльності в Україні та 

світі; основними вимогами до екскурсовода та 

особливостями його контакту з групою; нормативно-

правовою базою у сфері екскурсійної діяльності; методами, 

формами та можливостями проведення екскурсій. 

Знайомство з основними поняттями екскурсійної 

справи, специфікою та динамікою знань, особливостями її 
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методології допоможе студентам оволодіти належним рівнем 

методичної готовності до професійної діяльності, виховати 

високий рівень художньо-естетичного смаку, креативний 

підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній 

діяльності. 

Заплановані результати навчання: 

Знати: 

- загальну та спеціальну методику екскурсійної 

діяльності; 

- особливості розвитку екскурсійної справи у 

світі та історію розвитку екскурсійної діяльності в Україні; 

- ресурсний потенціал екскурсійної діяльності в 

Україні та світі; 

- сутність, функції і ознаки екскурсії, 

класифікацію екскурсій та диференціацію екскурсійного 

обслуговування; 

- основні вимоги до екскурсовода та особливості 

його контакту з групою; 

- нормативно-правову базу в сфері екскурсійної 

діяльності; 

- методи, форми та можливості проведення 

екскурсій. 

Вміти: 

- володіти термінологічним апаратом 

дисципліни;  

- розробляти туристично-екскурсійні маршрути; 

- застосовувати маркетинговий інструментарій 

сфери екскурсійних послуг – теоретичні й практичні 

інструменти впливу, в основі яких лежить психологія 

середньостатистичного відвідувача музею; 

- застосовувати базові та особливі методичні 

прийоми проведення екскурсій; 

- складати та оформлювати екскурсійні тексти, 

схеми (карти) маршруту екскурсії, технологічні картки, 

“портфель екскурсовода”, картки (паспорти) екскурсійних 

об’єктів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство: 

навч. посібник / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Ю. 

Малиновська. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 462 с. 

2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: посібник / пер. з 

нім. В. Лозинський та ін. – Львів: Літопис, 2005. 

3. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей 

та екскурсійної діяльності [текст] : навч. посіб. / С. С. 

Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2013. – 178 с.  

4. Енциклопедичний словник-довідник туризму / В. А. 

Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух; [за заг. ред. В. К. 

Федорченко]. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с 

5. Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. 

посібник / [В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. 

Дьорова, М. М. Олексійко]. – К. : Кондор, 2004. – 166 с.  

6. Основи екскурсознавства // Основи туристичної 

діяльності : підручник / Т. Г. Сокол; за заг. ред. В. Ф. Орлова. 

– К. : Грамота, 2006. – С. 169–186.  



7. Організація екскурсійної діяльності. Опорний 

конспект лекцій. Уклад. О. О. Каролоп. – Київ : Видавничий 

центр КНТЕУ. – 2002. – 45 с. 

8. Поколодна М. М. Організація екскурсійної 

діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. 

М. Бекетова, 2017. 

9. Пангелов Б. П. Організація і проведення 

туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. 

Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248 с.  

10. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : 

підручник / І. В. Петрова. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.  

Допоміжна: 

1. Грибанова С. Екскурсії як метод підвищення 

культурно-професійного рівня учительства в Україні на 

початку ХХ ст. / С. Грибанова // Краєзнавство. – 2012. – № 3. 

– С. 103–106.  

2. Івченко А. С. Україна. Фортеці, замки, палаци… : 

путівник / А. С. Івченко, О. А. Пархоменко. – Київ : ДНВП 

Картографія, 2009. – 600 с.  

3. Кнабе Г.С. Вещь как феномен культуры // 

Музееведение. Музеи мира. – М., 1991. – С. 94-101. 

4. Пламеницька О.А. Фортеці й замки в Україні // 

Пам’ятки України. – 1996. – № 2. – С. 13-17. 

5. Чагайда І. М. Екскурсознавство: навч. посібник / І. 

М. Чагайда, С. В. Грибакова. – Київ : Кондор, 2004. – 204 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал 

URL: http://www.pamjatky.org.ua  

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія 

туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm  

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : 

http://www.elib.nplu.org  

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua  

5.  Інститут історії України НАН України URL: 

http://www.history.org.ua/  

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та 

інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua  

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum  

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: 

http://nsku.org.ua/ 

Тривалість курсу  120 год. 

Обсяг курсу  

 

64 години авдиторних занять ( 28 годин лекційних занять і 36 

годин практичних занять) та 56 години самостійної роботи 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

http://www.pamjatky.org.ua/
https://tourlib.net/geogr.htm
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http://www.castles.com.ua/
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галузей знань/видів діяльності). 

ЗК 7. Цінування і повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і примножувати досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

Фахові компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та 

пам’яткохоронної галузі.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, 

культурно-просвітницької діяльності на основі професійно 

профільованих знань.  

СК 5. Здатність забезпечувати обслуговування відвідувачів.  

СК 8. Здатність забезпечувати ефективне використання та 

популяризацію об’єктів історико-культурної та природної 

спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства.  

СК 10. Здатність здійснювати взаємодію музейнозаповідної 

мережі, об’єктів культурної спадщини з туристичною 

сферою. 

Програмні результати 

навчання 

ПР 3. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, 

напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів 

музейного типу залежно від їх класифікаційної 

приналежності.  

ПР 11. Проводити пошукову роботу з метою з’ясування 

перспектив виявлення нових, значущих з точки зору обліку, 

об’єктів культурної спадщини.  

ПР 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну 

інформацію музейних предметів, об’єктів культурної 

спадщини, природних пам’яток.  

ПР 15. Формувати план культурно-освітньої роботи та 

організовувати заходи з популяризації музейних цінностей, 

об’єктів історико-культурної спадщини, природних пам’яток 

з врахуванням потреб різних верств населення.  

ПР 16. Розробляти концепцію, структуру екскурсії; вміти 

проводити екскурсію на високому професійному рівні.  

ПР 24. Володіти методикою комунікації в музейному 

просторі з відповідною цільовою аудиторією. 
Ключові слова  

 

Екскурсія, екскурсійна діяльність, види екскурсій, 

екскурсійні прийоми, маркетинг, менеджмент, туризм.  

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

які отримує студент в результаті вивчення навчальних 

дисциплін «Історія музейної та архівної справи»,  «Музейний 

туризм», «Прикладна музеологія», «Теоретичні основи 

музеєзнавства» та «Менеджмент і маркетинг в музейній 



діяльності» і набуття компетенцій після завершення навчання 

на освітньому ступені бакалавра зі спеціальності 027  

Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальна дисципліна  є нормативною навчальною 

дисципліною циклу загальної підготовки бакалаврів ОПП 

Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, 

мозковий штурм), методи організації мислитель них дій, 

розвитку творчого і критичного мислення (аналіз, синтез, 

порівняння; синектика, дедукція, індукція та ін.), виконання 

індивідуальних завдань та проекту. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, проектор, особисті ґаджети 

студентів. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-

бальною шкалою. Максимальна кількість балів при 

оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, 

на екзамен – 50 балів. 

Результат роботи студента протягом семестру 

складається з наступних компонентів: 

- результатів роботи на семінарському занятті (2 

бали). Підсумкова кількість балів за роботу на 

семінарському занятті визначається як сума балів, 

отриманих за усні чи письмові відповіді студента (1 бал 

х 18 = 20 балів); 

-трьох модульних контрольних робіт (5 балів + 5 

балів + 5 балів = 15 балів), що проводиться за 

результатами вивчення частини навчального курсу. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється 

під час проведення кожної модульної контрольної 

роботи; 

- двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових 

завдань) (5 балів + 10 балів = 15 балів), 

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання 

теоретичних положень курсу, студент складає під час 

екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  

Moodle. 
Під час складання екзамену на платформі  Moodle 

студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 

тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає 

обрання однієї правильної відповіді із трьох 

запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна 

кількість балів за іспит – 50.  

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням 

робити власні висновки. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент 



заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до екзамену. 

 

1. Інтерпретація поняття «екскурсознавство» у 

науковій літературі. 

2. Міждисциплінарний характер екскурсознавства та 

його зв'язок з різними дисциплінами. 

3. Соціально-філософський та культурологічний сенс 

екскурсій, їх місце у формуванні загальнолюдських 

цінностей. 

4. Найважливіші аспекти екскурсознавства: науково-

методичний, просвітницький, пізнавальний, виховний, 

емоційно-естетичний. 

5. Основні етапи розвитку екскурсійної діяльності у 

світі. 

6. Основні етапи розвитку екскурсійної діяльності на 

українських землях. 

7. Нормативно-правові основи регулювання 

екскурсійної діяльності в Україні. 

8. Аналіз головних засад організації екскурсійного 

обслуговування. 

9. Основні завдання і функції забезпечення 

екскурсійної діяльності в Україні. 

10. Аналіз проекту Закону України «Про екскурсійну 

діяльність». 

11. Визначення поняття «екскурсія» у науковій 

музеологічній літературі. 

12. Екскурсія як компонент екскурсійної діяльності. 

13. Основні ознаки екскурсій: історія та сучасність. 

14. Основні підходи до класифікації екскурсій. 

15. Загальна характеристика основних видів екскурсій. 

16. Загальна характеристика оглядових 

(багатопланових) екскурсій у науковій музеологічній 

літературі. 

17. Характерні ознаки та специфіка проведення 

екскурсій на історичні теми. 

18. Літературні екскурсії: основні підходи до 

організації та проведення. 

19. Характеристика природознавчих екскурсій (з 

прикладами). 

20. Характеристика заміських екскурсій (з 

прикладами). 

21. Характеристика виробничих екскурсій (з 

прикладами). 

22. Загальна характеристика екскурсій мистецького 

профілю (мистецтвознавчі, архітектурно-містобудівні, 

музейні). 

23. Характерні ознаки та специфіка проведення 

мистецтвознавчих екскурсій. 

24. Характерні ознаки та специфіка проведення 

архітектурно-містобудівних екскурсій. 

25. Поняття про музейні екскурсії та характеристика їх 

освітньо-просвітницької складової. 

26. Особливості підготовки та проведення музейних 



екскурсій (з прикладами). 

27. Роль музейних екскурсій у контексті рекреаційної 

діяльності. 

28. Поняття про екскурсійну методику та її роль у 

сучасній музеології. 

29. Головні методичні принципи (засади) проведення 

екскурсій. 

30. Техніка ведення екскурсії. 

31. Поняття про логіку в екскурсії та її основні закони. 

32. Головні етапи проектування і розробки екскурсії: 

аналіз послідовності. 

33. Вимоги до проведення екскурсій різного типу 

(оглядові, історичні, літературні, природознавчі, музейні). 

34. Поняття про методичні прийоми проведення 

екскурсій. 

35. Характеристика прийомів проведення екскурсій в 

музеологічній літературі. 

36. Роль переходів під час проведення екскурсій. 

37. Прийом показу в екскурсії, його завдання, види та 

послідовність реалізації. 

38. Аналіз методичних прийомів розповіді. Основні 

вимоги до розповіді. 

39. Прийом руху в екскурсії, його завдання. 

40. Аналіз особливих методичних екскурсійних 

прийомів. 

41. Можливості застосування методичних прийомів 

під час проведення екскурсій різного типу (оглядові, 

історичні, літературні, природознавчі, музейні та ін.). 

42. Менеджмент та маркетинг у контексті 

екскурсійної діяльності. 

43. Поняття про туристичний продукт та його основні 

характеристики. 

44. Загальні особливості формування, просування та 

реалізації екскурсійного продукту. Характеристики 

туристичного договору. 

45. Система організації маркетингу екскурсійних 

послуг. 

46. Принципи маркетингу екскурсійної фірми. 

47. Поняття про ринок екскурсійних послуг та методи 

його дослідження. 

48. Можливості розвитку ринку екскурсійних послуг в 

Україні. 

49. Екскурсійна діяльність як процес модерації. 

50. Роль екскурсовода у модерації екскурсійної 

діяльності. 

51. Особливості планування роботи екскурсовода 

(тайм менеджмент). 

52. Особливості професійної майстерності 

екскурсовода. 

53. Професійні вимоги до професії екскурсовода. 

54. Особливості професійної підготовки екскурсовода. 

55. Перспективи розвитку ринку екскурсійних послуг 

в Україні в умовах пандемії. 

56. Сучасні підходи до аналізу поняття «якість 

екскурсійного обслуговування». 



57. Контрагенти екскурсійного обслуговування та їх 

роль у туристичному бізнесі. 

58. Загальна характеристика контрагентів 

екскурсійного обслуговування: підприємств громадського 

харчування; транспортних організацій; підприємств, що 

пропонують послуги розміщення (об’єкти розміщення). 

59. Поняття про договір на екскурсійне 

обслуговування та його основні складові. Процедура 

укладання договорів з контрагентами екскурсійного 

обслуговування. 

60. Організаційно-технічні засади екскурсійного 

обслуговування. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. 

1. 

 

Тема 1. Вступне заняття. Основні 

етапи розвитку екскурсійної 

діяльності у світі та в Україні. 

Поняття про екскурсознавство.  

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 4 год 

 

2. 

 

Тема 2. Цілі, завдання та функції 

екскурсійної діяльності. 

Забезпечення та регулювання 

екскурсійної діяльності в Україні. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 4 год,  самостійна 

робота – 4 год 

 

3. Тема 3. Екскурсія як компонент 

екскурсійної діяльності. Основні 

ознаки екскурсій. Класифікація 

екскурсій та характеристика її 

основних видів. Поняття про 

оглядові (багатопланові) екскурсії. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 4 год 

 

4. 

 

Тема 4. Екскурсії на історичні теми та 

літературні екскурсії. Природознавчі, 

заміські та виробничі екскурсії. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 4 год 

 

5. Тема 5. Мистецтвознавчі екскурсії та 

екскурсії на архітектурно-

містобудівні теми, специфіка їх 

організації. Музейні екскурсії, 

особливості їх підготовки та 

проведення. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 4 год,  самостійна 

робота – 4 год 

 

 Модульна контрольна робота 1   

Змістовий модуль 2. 

6. Тема 6. Основні етапи проектування і 

розробки екскурсії. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 4 год 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


7. Тема 7. Методика проведення та 

техніка ведення екскурсії. Логіка в 

екскурсії. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 4 год 

 

8. Тема 8. Аналіз базових методичних 

прийомів проведення екскурсій. 

Прийоми показу та руху. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 4 год 

 

9. Тема 9. Застосування сучасних 

інформаційних технологій під час 

проведення екскурсій. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 4 год 

 

 Модульна контрольна робота 2   

Змістовий модуль 3. 

 

10. 
Тема 10. Поняття про ринок 

екскурсійних послуг. Учасники 

відносин екскурсійної діяльності. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 4 год 

 

11. Тема 11. Маркетинговий компонент 

екскурсійної діяльності. Особливості 

формування, просування і реалізації 

туристичного продукту. Поняття про 

маркетинг і менеджмент 

екскурсійних послуг. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 4 год 

 

12. Тема 12. Екскурсовод як модератор 

екскурсійної діяльності. Особливості 

планування роботи екскурсовода та 

його професійної майстерності. 

Професійні вимоги та складові 

професійної підготовки 

екскурсовода. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 4 год., самостійна 

робота – 4 год 

 

13. 

 

Тема 13. Поняття про якість 

екскурсійного обслуговування та 

особливості його організації. 

Особливості формування взаємодії з 

контрагентами екскурсійного 

обслуговування. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 4 год., самостійна 

робота – 4 год 

 

14. Тема 14. Організаційно-технічні 

засади екскурсійного 

обслуговування. 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 4 год 

 

 Модульна контрольна  робота 3   

 


