
Дисципліна 
«Методика організації туристичної та екскурсійної 
діяльності» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо- 
професійної програми 

014.07 Середня освіта (Географія) 
Середня освіта. Географія. Економіка. 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна: 4 курс, 8 семестр, один семестр. 

Заочна: 5 курс, 10 семестр, один семестр. 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Денна: 150 год. 28/26 

Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Голуб Г.С. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Навчальна дисципліна базується на вивченні базових 
географічних дисциплін.  

 

 

Що буде вивчатися 

Вивчатимуться методичні засади організації 
туристичної та екскурсійної діяльності. Студенти 
вивчать інституційні засади організації туристичної та 
екскурсійної діяльності в Україні та світі; навчаться 
формувати якісний туристичний продукт, опанують 
методику розробки та проведення екскурсій. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Студенти ознайомляться з новинками в сфері туризму 
та екскурсій (глемпінг, флайтель тощо) та спробують 
застосувати ці знання для організації та формування 
інноваційних, регіональних туристичних продуктів у 
вигляді туристичних та екскурсійних пропозицій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Навчальна дисципліна формує уміння та навики 
методики формування якісних туристичних та 
екскурсійних послуг на основі кращих світових 
практик. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання і вміння будуть необхідними в 
професійній діяльності при проведенні занять в школі 
та туристично-краєзнавчих гуртків. 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційне забезпечення 

1. Матвійчук Л.Ю. Структурна модернізація 
туристичної галузі регіону шляхом впровадження 
смарт-спеціалізацій. Економічні науки: зб. наук. праць 
Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». – Вип. 
– 16 (63) – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 132- 
142. 

2. Туристичне краєзнавство Волинської області: 
підручник. Туристичне краєзнавство Волинської 
області: підручник / за редакцією проф. Матвійчук 
Л.Ю., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 
2019. – 228 с. 

3. Матвійчук Л. Ю. Організаційно-інституційне 
забезпечення розвитку регіональних туристичних 
ринків. Науковий економічний журнал «Актуальні 
проблеми економіки», № 9 (219), 2019 

4. Матвійчук Л. Ю., Лепкий М.І., Косенко С.А. Шляхи 
модернізації та вдосконалення туристичних 
маршрутів за допомогою новітніх технологій. 
Науковий вісник МДУ: журнал наукових праць. – 
Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. – №21 (17). – С.69-76. 



Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 


