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Дата: 03. 02.2022 

Тема:  Вимоги до екскурсійної послуги. 

Мета: Охарактеризувати вимоги до екскурсійної послуги, розкрити її призначення; розвивати 

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

Хід уроку: 

   Вимоги до екскурсійного маршруту: 

1. Показ об'єктів варто проводити, не допускаючи непотрібних повторних проїздів по одній 

і тій самій ділянці маршруту (вулиці, площі, мосту, шосе), тобто так званих «петель»; 

2. Наявність доступності об'єкта (площадки для його огляду й упоряджених зупинок, у тому 

числі санітарних, і місць паркування транспортних засобів); 

3. Переїзд або перехід між об'єктами не повинен займати більше 10-15 хвилин, щоб не було 

занадто тривалих пауз у показі й розповіді; 

    Рекомендується до моменту проведення екскурсії мати кілька варіантів руху групи. 

Необхідність зміни маршруту в ряді випадків викликається транспортними «пробками», 

ремонтними роботами на міських магістралях. Все це повинне бути враховане при 

створенні різних варіантів маршруту. Розробка автобусного маршруту завершується 

узгодженням і затвердженням паспорта й схеми маршруту, розрахунку кілометражу й часу 

використання автотранспорту. 

     Надання екскурсійних послуг на високому рівні вимагає чіткої організації роботи 

екскурсовод, розумінням їм своєї ролі в контексті загального суспільного значення 

екскурсійної роботи, як одного з певних напрямків навчально-виховного процесу. 

   До екскурсовода, до його кваліфікаційних і людських якостей якостям висувають 

наступні вимоги до: 

 професійній підготовці; 

  психологічній підготовці; 

  вимоги репрезентативного характеру (даючий об'єктивне уявлення про щось). 

    Екскурсовод повинен мати бажання працювати з людьми, постійно поповнювати й 

удосконалити свої знання, вивчати запити й інтереси аудиторії, проявляти високу культуру, 

любити свою справу. Адже екскурсовод – центральна фігура екскурсії. 

    

Питання для самоперевірки: 

1. Які вимоги висуваються до екскурсійного маршруту? 

2. Які вимоги висувають до екскурсовода? 

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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