
Урок № 29 

Дата: 02. 02.2022 

Тема:  Технологія обслуговування туристів під час проведення екскурсій. 

Мета: Охарактеризувати техніку проведення екскурсії, розкрити її призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

         В контексті сервісного забезпечення турпродукту екскурсія покликана задовольнити 

духовні, естетичні, інформаційні потреби людини, реалізовуючи пізнавальну функцію 

туризму: розширення кругозору, організації культурного дозвілля, відпочинку, 

спілкування. Екскурсії сприяють поширенню наукових знань і є важливим засобом 

патріотичного виховання, вивчення історії країни або місцевості, героїчного минулого її 

народу, традицій, розвитку культури та мистецтва. Таким чином, екскурсії виконують 

освітню і виховну функції. 

    Важливим елементом екскурсійного забезпечення є надання екскурсійних послуг 

широкого тематичного асортименту. Кожна екскурсія має свою тему - основу, на якій 

будується показ та розповідь. Тема пов'язана з об'єктами, адже вона грунтується на тому 

матеріалі, який повідомляється екскурсантам при показі цих об'єктів. Вона обумовлює зміст 

розповіді. Умовою якісного екскурсійного обслуговування, розкриття теми екскурсії є 

вірний підбір об'єктів. З великої кількості об'єктів відбираються найцікавіші, найбільш 

інформативні. Враховується їх виховне значення та художня цінність, ступінь збереження. 

Відбір об'єктів проводиться за наступними критеріями: пізнавальна цінність, відомість 

(популярність), незвичайність (екзотичність), неповторність, виразність, ступінь 

збереження, місцезнаходження. Для оглядової екскурсії рекомендується 15-20 об'єктів, для 

тематичної — 8-10. 

    Сприйняття, як цілісне відображення предметів, ситуацій, подій, яке виникає при дії 

фізичних подразників, є однією з важливих характеристик екскурсії, оскільки представляє 

її комплексну оцінку з урахуванням індивідуального досвіду особистого відпочинку, 

рекреаційних очікувань, моди, комплексної ціни на обслуговування. 

     Психологи стверджують, що 93% сприйняття грунтується на візуальних відчуттях. 

Суспільна психологія останнім часом акцентує увагу на їх екологізації, що має виключно 

важливе значення для екскурсійної діяльності в контексті аналізу механізмів сприйняття 

людиною естетичності ландшафтів. Так, ландшафт сприймається як незвичайний, якщо 

його композиція і глибока перспектива чітко виражені. Досвід свідчить, що візуальний 

прояв контрастності не повинен бути дуже сильним — ця властивість саме в малих дозах 

підкреслює необхідність природного комплексу. В цілому, сприйняття естетичності 

ландшафтного комплексу залежить від його екологічного стану. Саме тому, особливо 

корисними при визначенні перспектив розвитку пізнавально-рекреаційного типу 

природокористування, виборі естетично цінних ландшафтів, вирішення завдань 

екскурсійної маршрутизації і проведенні системи природоохоронних заходів є, так звані, 

ментальні карти, які в останні роки набули значного поширення. 

     Сприйняття пов'язане з мисленням, пам'яттю, увагою і спрямовується мотивацією. 

Спеціальні дослідження, які грунтуються на визнанні пріоритету «принципу діяльності», 

пояснюють мотивацією не тільки вибір, але й поведінку людей під час подорожі, екскурсії. 

А це означає і той досвід, який розвивають рекреаційно-туристичні потреби та їх 

задоволення, в тому числі в процесі екскурсійного обслуговування. 

Урок № 30 

Дата: 02. 02.2022 

Тема:  Технологія обслуговування туристів під час проведення екскурсій. 

Мета: Охарактеризувати техніку проведення екскурсії, розкрити її призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 



Хід уроку: 

    Одним з обов'язкових каналів сприйняття екскурсії, окремої події або об'єкта є спогади - 

емоційний настрій (позитивний чи негативний), який залишається в пам'яті екскурсанта, як 

результат взаємовідносин, що витікають з процесу обслуговування. Сприйняття 

проявляється в різних емоційних станах, які ранжуються від максимально позитивних до 

максимально негативних: приємне відчуття, задоволення, захоплення, прикрість, 

роздратування, обурення. 

   Факторами, що впливають на сприйняття екскурсійного обслуговування і якість 

сервісного забезпечення турпродукту є безпека, постійність (відчуття високої якості 

обслуговування протягом всього часу), повнота обслуговування (відповідність всіх 

запропонованих послуг отриманим), умови (навколишнє середовище і фізичне оточення), 

доступність, поведінка і зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що є умовою якісного екскурсійного обслуговування? 

2. Які факторами, що впливають на сприйняття екскурсійного обслуговування і якість 

сервісного забезпечення турпродукту? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми.  

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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