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Вступ: В умовах глобалізації та інтегрованості 

України у світовий туристський освітньо-ринко-

вий простір вимогливо ставиться питання якісного 

екскурсійного обслуговування, тематичної багато-

плановості екскурсійних програм внутрішнього та 

міжнародного туризму. Актуальність даного дослі-

дження зумовлена, перш за все тим, що ефективне 

здійснення екскурсійної діяльності можливе лише 

за умови забезпечення в даній сфері високопрофе-

сійними спеціалістами, підготовленими на основі 

поглиблених і вдосконалених навчальних програм. 

Майбутні фахівці у сфері туристсько-екскурсійно-

го обслуговування можуть бути підготовлені у різ-

них навчальних закладах на спеціальностях, що є 

орієнтованими на сферу туризму. 

Аналітичний огляд навчальної літератури пока-

зує вагомий внесок у педагогічний процес підготов-

ки фахівців з екскурсійної справи визначних нау-

ковців: Б. Ємельянова, І. Чагайди, В. Бабарицької, 

А. Короткової, О. Малиновської, О. Любіцевої, Ю. 

Яценка, В. Федорченко, В. Пазенка, С. Поповича, 

Т. Ткаченко. Питання створення нової концепції 

викладання основ екскурсійної справи підіймалося 

і науковцем О. Костюковою. Але, як доводить екс-

курсійна теорія, викладена у підручниках теорети-

ка Б. Ємельянова, поняття «екскурсійна справа» 

і «екскурсознавство» не є тотожними поняттями. 

«Екскурсійна справа» є дещо ширшим поняттям, що 

первісно включає екскурсознавство. Тому розроб-

ка концепції викладання курсу «Екскурсознавство» 

для студентів географічних спеціальності є затребу-

ваною. 

Метою роботи є визначення теоретико-методо-

логічних основ вивчення курсу «Екскурсознавство» 

для студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) 

спеціальності «Географія рекреації та туризму». 

Об’єктом дослідження виступає екскурсознав-

ство як навчальна дисципліна, а предметом – те-

оретико-методологічні основи викладання курсу 

«Екскурсознавство» для студентів ВНЗ спеціаль-

ності «Географія рекреації та туризму».

Виклад основного матеріалу. Планування та ви-

значення перспективних шляхів розвитку турист-

ської освіти будується на основі синтезу як базових 

давно усталених понять, так і нових категорій знань, 

що були виявлені в процесі еволюції сфери туриз-

му. Саме тому важливого значення при створенні 

навчальної програми курсу «Екскурсознавство» для 

студентів географічних спеціальностей набуває те-

оретико-методологічне осмислення, обґрунтуван-

ня, узагальнення різних складових знань.

Вивчення екскурсознавства базується, перш за 

все, на системному підході. Адже «Екскурсознавство» 

як навчальна дисципліна має бути представлене як 

інтегрована науково-системна цілісність, що відо-

бражає три важливі складові: теоретичне знання 

проведення екскурсійної діяльності, методичні спо-

соби проведення екскурсії та практичне застосу-

вання набутих навичок. У методологічному аспекті 

курс має формуватися як єдність основних концеп-

туальних елементів наукової системи - онтологічного 

(реально існуючого), гносеологічного (теоретико-піз-

навального), соціального (суспільно значущого), ан-

тропологічного (людиновимірювального), інформа-

ційного (повідомлюваного, роз’яснювального). Саме 

такий цілісний системний підхід забезпечить високу 

ефективність вивчення даного курсу студентами ге-

ографічних спеціальностей у ВНЗ.

При підготовці студентів, спрямованій на засво-

єння навичок практичної екскурсійної діяльності 

та вміння створювати нові екскурсійні маршрути, 

важливим є хорологічний підхід, що націлений на 

аналіз взаємного розміщення географічних об’єктів 

на земній поверхні – у географічному просторі, на 

дослідження їх місцеположень [4]. Адже при ство-

ренні нових екскурсійних маршрутів вирішальну 

роль відіграє просторова систематика компонентів 

географічної оболонки, взаємне положення, про-

сторові розміри та обриси географічних об’єктів, 

міських антропогенних ландшафтів, ландшафтної 

архітектури тощо. 

Головною метою викладання курсу є формуван-

ня у студентів теоретичних, професійних знань і 

практичних навичок, що дадуть їм змогу самостійно 

організовувати і планувати екскурсійну діяльність, 

розробляти й проводити екскурсії, здійснювати 

екскурсійне обслуговування.

Вивчення дисципліни передбачає вирішення та-

ких завдань:

– оволодіння знаннями з організації екскурсій-

ного обслуговування в галузі туризму;

– формування понятійного апарата екскурсій-

ної справи;

– розвиток уміння застосовувати різноманітні 

прийоми проведення екскурсій;

– вивчення основних етапів підготовки екскур-

сії та формування уміння застосувати їх на практи-

ці;
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– визначення місця екскурсовода при прове-

денні екскурсії;

– формування екскурсійної майстерності;

– виявлення основних напрямів і тенденцій 

розвитку екскурсійного обслуговування в сучасних 

умовах;

– набуття студентами навичок роботи з норма-

тивними матеріалами щодо організації екскурсійної 

діяльності в туристичній індустрії;

– уміння застосовувати теоретичні знання у ви-

рішенні практичних завдань.

У ході вивчення дисципліни студенти мають на-

бути компетентностей:

теоретичних: засвоїти історію екскурсійної спра-

ви; основні поняття та терміни екскурсійної теорії; 

методику підготовки екскурсій та її методичне забез-

печення; техніку проведення екскурсій; особливості 

проведення різних видів екскурсій; організацію екс-

курсійної роботи в туристсько-екскурсійних органі-

заціях; професійну майстерність екскурсовода;

практичних: оперувати основними поняттями 

з екскурсознавства; проектувати процес обслуго-

вування туристів; застосовувати окремі методичні 

прийоми ведення екскурсії; застосовувати техніку 

ведення екскурсії; розробляти контрольний текст 

екскурсії; розробляти різні види екскурсій з ураху-

ванням пізнавальних потреб екскурсантів; аналізу-

вати потреби групи екскурсантів і використовувати 

необхідні форми роботи з ними; самостійно підготу-

вати екскурсію і комплект документів до неї; розро-

бляти і проводити екскурсії; аналізувати запропоно-

вану екскурсію; аналізувати результати екскурсії.

Теоретичні знання щодо екскурсознавства на-

самперед потребують з’ясування об’єкта цього 

знання – безпосередньо екскурсії. 

Екскурсія – це туристська послуга, що забезпе-

чує задоволення духовних, естетичних, інформацій-

них потреб туристів; це процес наочного пізнання 

навколишнього світу: особливостей природи, су-

часних та історичних ситуацій, елементів побуту, 

пам’яток певного міста чи регіону – заздалегідь 

обраних об’єктів, що визначаються на місці їх роз-

ташування; це тематичний маршрут з метою відві-

дування визначних об’єктів і місцевостей. 

Екскурсія має свої ознаки (елементи): тривалість 

проведення (від однієї академічної години до однієї 

доби); наявність екскурсантів (група чи індивідуал); 

наявність екскурсовода; показ екскурсійних об’єк-

тів, первинність зорових вражень; пересування 

учасників екскурсії заздалегідь складеним марш-

рутом; цілеспрямованість показу об’єктів, розповіді 

екскурсовода; наявність певної теми. Екскурсія ви-

конує функції інформування, розширення кругозо-

ру і пізнання, організації культурного дозвілля, від-

починку, спілкування. Вимоги, що висуваються до 

екскурсії: повнота і достовірність інформації; куль-

турно-пізнавальна значущість, точність композиції 

і виконання екскурсії; задоволення естетичних і мо-

рально-психологічних потреб екскурсантів [3]. 

При розгляді поняття про екскурсію необхідно 

мати на увазі обумовленість екскурсійного проце-

су об’єктивними вимогами. Кожна екскурсія пред-

ставляє особливий процес діяльності, суть якого 

обумовлена конкретними закономірностями (тема-

тичність, цілеспрямованість, наочність, емоційність, 

активність та ін.). Екскурсійний процес і завдання, 

що стоять перед екскурсією, можуть бути виражені 

в такому вигляді: побачити, почути, відчути (рис.1).

Важливим для засвоєння основних практичних 

навичок створення нових екскурсій є розуміння 

класифікації екскурсій як таких (рис.2). За науковою 

теорією Б. Ємельянова, екскурсії класифікують: за 

змістом (оглядові, тематичні, навчальні); за складом 

і кількістю учасників (індивідуальні, колективні, для 

місцевого населення, ту-

ристичні, для дорослих та 

школярів, з урахуванням 

особливостей сприйнят-

тя); за місцем проведення 

(міські, заміські, виробни-

чі, музейні, комплексні); 

за способом пересуван-

ня: пішохідні, транспорт-

ні, що складаються з двох 

частин (аналіз екскур-

сійних об’єктів на зупин-

ках і розповідь матеріалу 

в дорозі, пов’язаного з 

об’єктами дослідження); 

за формою проведення 

(екскурсія-масовка, екс-

курсія-прогулянка, екс-

курсія-лекція, екскур сія-

концерт, екскурсія-по-

станова); за тривалістю.Рис.1. Схема екскурсійного процесу і завдання, що стоять перед екскурсією 

(побудовано авторами за даними [3])
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За своєю природою екскурсія є багатогранним 

явищем. Вона об’єднує інформацію екскурсовода, 

враховуючи при цьому методику подачі інформації 

(професійну майстерність), об’єкти показу як ок-

ремі складові екскурсійної діяльності в широкому 

розумінні, транзитне забезпечення і т. ін. Поряд з 

поняттям «екскурсознавство» нерідко вживають й 

інші - «екскурсологія», «екскурсійна справа», «екс-

курсійна діяльність». На перший погляд, усі ці тер-

міни і пов’язані з ними поняття ідентичні за суттю, 

є різними дефініціями одного й того ж. Однак це 

поверхове ототожнення. Екскурсознавство – най-

загальніше поняття, яке охоплює будь-яке знання 

про екскурсію – загальне і часткове, теоретичне і 

практичне, абстрактне і конкретне. 

Екскурсознавство – комплексна наукова дисци-

пліна, що розкриває сутність трьох основних взає-

мопов’язаних частин: теорію екскурсійної справи, 

методику екскурсійної діяльності та узагальнюючу 

практику туристсько-екскурсійних підприємств, а 

також вивчає історію екскурсійної справи [4].

Важливим є розуміння поняття «екскурсійна 

теорія» для пізнання її. Про поняття «теорія» О.Г. 

Топчієв говорить так: «Теорія являє собою систему 

понять, суджень, уявлень, гіпотез, закономірностей 

і законів про найбільш загальні, необхідні і сутніс-

ні зв’язки у певній предметній області знань» [5]. 

Виходячи з цього, екскурсійна теорія – це сукуп-

ність понять: функції екскурсії, її основні ознаки й 

аспекти; особливості показу і розповіді; екскурсій-

ний метод; класифікація екскурсій; диференційо-

ваний підхід до екскурсійного обслуговування; ме-

тодологія і методика; елементи екскурсійної педа-

гогіки й логіки; основи професійної майстерності 

екскурсовода [6].

Екскурсійна методика являє собою сукупність 

чітких правил і вимог, що ставляться до екскурсії. 

Екскурсійна методика – це сума методичних при-

йомів підготовки і проведення екскурсії. Її головне 

завдання – реалізація досягнення цілей екскурсій-

ного процесу – допомогти екскурсантам побачити, 

почути й відчути зорові та словесні матеріали [2]. 

У широкому сенсі поняття «методика» включає су-

купність різних методів, що взаємопов’язані між 

собою, у вузькому розумінні – це сукупність кон-

кретних методичних прийомів. Екскурсійна ж ме-

тодика являє собою окрему методику, яка пов’язана 

з процесом розповсюдження знань на основі такої 

активної форми культурно-виховної роботи, як екс-

курсії [1]. 

Одним із завдань курсу «Екскурсознавство» є 

засвоєння студентами практичних навичок розроб-

ки та проведення екскурсій, підготовки необхідної 

методичної документації, тому важливим є розу-

міння поняття «екскурсійна практика». Екскурсійна 

практика – це власне проведення екскурсій спеці-

алістами відповідної кваліфікації, узагальнений на-

копичений досвід проведення екскурсій [6].

Висновки. Теоретико-методологічна концепція 

основ вивчення курсу «Екскурсознавство» ґрун-

Рис.2. Класифікація екскурсій за різними ознаками (побудовано авторами за даними [3])
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тується на теоретичному узагальненні досвіду про-

ведення екскурсійної діяльності, методичних спо-

собах проведення екскурсії, засвоєнні студентами 

практичних навичок ведення екскурсійного обслу-

говування. У процесі навчання студенти не тільки 

оволодівають теоретичними основами дисципліни, 

але й отримують практичні навички щодо розробки 

і проведення екскурсії та підготовки необхідної ме-

тодичної документації.
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