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Опис навчальної дисципліни
Набуття теоретичних знань і практичних навичок, що дають змогу самостійно
організовувати й планувати екскурсійну та музейну діяльність; розробляти й проводити
екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з історії світової культури, краєзназнавства та
туризмознавства
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• знати, розуміти і вміти використовувати на • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
практиці базові поняття з теорії туризму, організації джерел;
туристичного процесу та туристичної діяльності • навички використання інформаційних та комунікаційних
суб’єктів ринку туристичних послуг, а також технологій;
світоглядних та суміжних наук;
• навички міжособистісної взаємодії;
• аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал • здатність планувати та управляти часом;
території;
• здатність працювати в команді та автономно;
• застосовувати у практичній діяльності принципи • знання та розуміння предметної області та розуміння
і методи організації та технології обслуговування специфіки професійної діяльності;
туристів;
• здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

• розробляти,
просувати
та
реалізовувати
туристичний продукт;
• 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

територій;
• розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного
туристичного
обслуговування
(готельного,
ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного;
• здатність
розробляти,
просувати,
реалізовувати
та
організовувати споживання туристичного продукту;
• здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати
та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати
туристичний інформаційний матеріал

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі
Назва теми
Види робіт
тем
Модуль 1. Теоретичні основи екскурсійної справи та організаційні вимоги до проведення екскурсій
Тема 1.
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на тему «Діяльність
Екскурсознавство та
завдання; обговорення матеріалу занять; туристсько-екскурсійних
підприємств
на
екскурсійна теорія
виконання навчальних завдань; завдання регіональному ринку екскурсійних послуг».
самостійної роботи
Тема 2. Класифікація
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Диференціація
екскурсій
завдання; обговорення матеріалу занять; таймінгу екскурсії»,
виконання навчальних завдань; завдання «Неймінг» екскурсійних продуктів як ключовий
самостійної роботи
засіб маркетингу».
Тема 3. Методика
Відвідування занять; захист домашнього Сформувати
«портфель
екскурсовода»
та
підготовки, методичні
завдання; обговорення матеріалу занять; обґрунтувати доречність включених до нього
прийоми та техніка
виконання навчальних завдань; завдання складових (перелік об’єктів екскурсії надається
проведення екскурсій
самостійної роботи
викладачем).
Підготувати індивідуальний текст екскурсії
(контрольний
текст надається викладачем).
Підготувати доповіді на теми: «Трансформація
розповіді у зорові образи»; «Показ, як реалізація
принципу наочності».
Тема 4. Професійна
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Культура поведінки
майстерність
завдання; обговорення матеріалу занять; екскурсовода, шляхи її формування»; «Мовний
екскурсовода
виконання навчальних завдань; завдання етикет: його вимоги та правила».
самостійної роботи; поточна модульна Пройти навчальний онлайн-курс Академії НТОУ
робота
«Туристичні гіди» і отримати сертифікат
(https://prometheus.org.ua/).
Модуль 2. Диференціація екскурсійного обслуговування та основи музеєзнавства
Тема 5.
Відвідування занять; захист домашнього На основі наданого викладачем контрольного
Диференційований
завдання; обговорення матеріалу занять; тексту екскурсії для туристів підготувати
підхід до
виконання навчальних завдань; завдання контрольний текст для місцевого населення.
екскурсійного
самостійної роботи
обслуговування
Тема 6. Інновації в
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми «Технологічні
екскурсійному бізнесі
завдання; обговорення матеріалу занять; інновації в екскурсійному бізнесі України»;
виконання навчальних завдань; завдання «Світовий досвід впровадження технологічних
самостійної роботи
інновацій в екскурсійному бізнесі».
Тема 7. Специфіка
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему «Специфіка роботи в
підготовки і
завдання; обговорення матеріалу занять; музеях з різними віковими групами».
проведення музейних
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати реферат на тему «Науково-дослідна та
екскурсій
самостійної роботи; поточна модульна науково-просвітницька робота музею (на вибір)».
робота
Підготувати реферати на теми: «Науково-дослідна
та науково-просвітницька робота музею (на вибір)»;
«Музейні скарби України»; «Музейні скарби
Полтавщини» (один-два предмети на вибір).
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
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Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (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. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita,
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

