
Назва практики  «Екскурсійна» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується проходити 

практику 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Старший викладач кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Перепелиця А.С. (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 

707-53-06. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

проходження практики 

Теоретичною основою проведення екскурсійної практики є 

знання отримані під час вивчення студентами таких 

дисциплін як «Організація екскурсійних послуг», 

«Туристичні ресурси України», «Вступ до спеціальності», 

«Краєзнавство» та ін. 

Опис 

Мета практики.  
Основною метою навчальної екскурсійної практики є 

формування у студентів професійних знань і практичних 

навичок, що дають їм змогу самостійно організовувати й 

планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити 

екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування. 

Завдання практики: 

- узагальнення і систематизація  знань, положень і 

висновків, отриманих під час теоретичних курсів, 

наявних в навчально-методичній літературі, на основі 

яких можливо зробити висновок щодо сутності 

екскурсії та її функцій як форми пізнання в туризмі;  

- ознайомлення студентів із специфікою майбутньої 

спеціальності, закладення засад набуття досвіду 

майбутньої професійної діяльності: вивчення вимог до 

професійних якостей екскурсовода, показників його 

майстерності; знайомство з можливістю застосування на 

практиці різних методичних прийомів показу і 

розповіді, якими користується професійний 

екскурсовод; 

- реалізація уявлень про туристичні ресурси та 

акцентування уваги студентів на питаннях використання 

природного, культурно-історичного туристичного 

потенціалу регіону під час проведення екскурсій; 

- набуття навичок розробки регіональних туристичних 

маршрутів; практичної побудови схеми маршрутів, 

технологічної карти екскурсії тощо. 

У результаті проходження практики студенти повинні 

знати: 

– сутність, функції і ознаки екскурсії; 

– основи складання екскурсійного маршруту; 

– особливості проведення різнотематичних екскурсій; 

– вимоги до професійних якостей екскурсовода і 

показники його майстерності; 

– основні вимоги до складання документації на 



екскурсійне обслуговування; 

– основні етапи підготовки екскурсії. 

Студенти повинні  вміти: 

- готувати контрольний та індивідуальний тексти 

екскурсії; 

- складати технологічну карту екскурсії; 

- проектувати процес обслуговування туристів за 

окремими етапами надання послуги, 

використовуючи існуючі технології; 

- працювати в складі творчої групи над створенням 

нової екскурсії;  

- розробляти та проводити різні види екскурсій з 

урахуванням пізнавальних потреб споживача на 

підставі знань екскурсійних ресурсів рекреаційного 

комплексу, культури, релігії рекреанта, існуючих 

технологій розробки екскурсійної програми, методик 

проведення екскурсій. 

Програмою практики передбачено ознайомлення студентів 

з:  - характерними особливостями проведення міських 

(пішохідних і транспортних), заміських (автобусних), 

виробничих (музейних), тематичних (історичних, 

природничих) екскурсій; - особливостями проведення 

тематичних та оглядових екскурсій; - методами та формами 

диференційованого підходу до екскурсійного 

обслуговування різних категорій населення (за віком, за 

фаховою підготовкою тощо). 

Під час проведення практики студенти повинні 

заповнювати щоденник та виконати індивідуальне 

завдання. 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль на підставі виканання всіх 

завдань, таких як: заповнення щоденника практики; 

здійснення екскурсійних подорожей; виконання та 

презентація індивідуального завдання; захист звіту. 

Підсумковий контроль – у формі заліку. 
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