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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Навчально-професійна практика є важливою формою 

навчання студентів, яка покликана закріпити одержані 

теоретичні знання, застосувати їх на практиці, сформувати 

професійне вміння та навички самостійно вирішувати 

виробничі питання, повніше розкрити індивідуальні 

здібності студентів, виховати потребу поповнювати свої 

знання та творчо їх використовувати. 

Проходження навчально-професійної практики на 

третьому курсі допоможе студентам зрозуміти, які знання 

та компетенції необхідні у їх майбутній професійній 

діяльності, мотивує до більш глибокого вивчення 

спеціалізованих дисциплін фахового спрямування на 

старших курсах 

Мета вивчення полягає у закріпленні в умовах практики теоретичних 

знань, отриманих студентами при вивченні дисциплін 

«Рекреаційна географія і географія туризму», «Основи 

туризмознавства», «Організація екскурсійної діяльності та 

музеєзнавство», «Економіка підприємства» і т. д. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

 отримання чіткого уявлення про призначення і місце 

даного підприємства у туристичній галузі окремого 

регіону, країни в цілому 

 вивчення організації роботи підприємства, його служб, 

підрозділів 

 вивчення умов і методів роботи кваліфікованих 

провідних працівників підприємства 

 чітке розуміння послідовності технологічних процесів 

виробництва, знайомство з устаткуванням і програмним 

забезпеченням, контролем за якістю турпродукту і 

обслуговуванням споживачів 

 вивчення порядку організації і забезпечення робочих 

місць, охорони праці й протипожежної безпеки 

 набуття навичок роботи у колективі 

 вивчення динаміки основних техніко-економічних 

показників 

 збір, обробка, аналіз та систематизація фактичного 

матеріалу для написання звіту, виконання курсових 

робіт 

Пререквізити 

 

 

 

Для результативного проходження практики студенти 

потребують базових знань з низки дисциплін, достатніх 

для сприйняття понятійно-категоріального апарату 

туристичної сфери та розуміння методів наукового та 

практичного дослідження, а саме: Основи туризмознавства, 

Економіка підприємства, Основи туристичного бізнесу, 
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Технологія і організація туристичного обслуговування 

тощо 

Результати 

навчання 

РН 2. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у професійній 

діяльності. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у 

професійній діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у 

професійній діяльності.  

РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони 

туристичних ресурсів України та збереження довкілля під 

час виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів 

щодо стану і перспектив розвитку туризму. 

РН 11. Застосовувати знання з основ психології, що 

сприяють розвитку загальної культури, для розв’язання 

професійних задач. 

РН 12. Застосовувати навички командної роботи, лідерства 

для налагодження комунікації у професійній діяльності. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

РН 15. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології для розв’язання професійних 

задач. 

РН 16. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи 

їх розв’язання.  
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 1,5 
Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність 
242 Туризм 
(шифр і назва) 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
молодший фаховий бакалавр 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3(2)-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
вибіркове 
 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 45 

  

5(3)-й 3-й 

Лекції 
 год.  год. 

Практичні, семінарські 
15 год. 5  год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 
30 год. 40  год. 

Індивідуальні завдання:  
 

Вид контролю:  
залік залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

л п інд с.р бали л п інд с.р 
бал

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І 

1. Проходження 
інструктажу з охорони 

праці та отримання 

щоденника і робочої 
програми перед 

від’їздом на практику 

 

0,5 - 0,5   1       

2. Оформлення 
документів про прибуття 

на місце проходження 

практики. Інструктаж з 
охорони праці 

0,5 - 0,5   1       

3. Вивчення порядку 

організації і 

забезпечення на робочих 
місцях охорони праці й 

протипожежної безпеки 

1 - 1   2       

4. Ознайомлення з 

організацією роботи 
підприємства, його 

служб, підрозділів 

3 - 1  2 2       

5. Збір даних про об’єкт 
практики, 

характеристика об’єкта в 

цілому 

5 - 2  3 12       

Разом за змістовним 

модулем 1 

10  5  5 18 10  2  8 18 

Змістовий модуль ІІ 

6. Виробничі екскурсії 3 - 3   5       

7. Виконання обов’язків 
в одному з відділів 

підприємства. 

Управління 

3 - 3   12       

8. Ознайомлення з 
методами роботи 

кваліфікованих 

працівників 
туристичного 

підприємства 

5 - 2  3 5       

9. Ознайомлення з 

обслуговуванням 
споживачів туристичних 

4 - 1  3 5       
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послуг, контролем за 

якістю турпродукту та 

обслуговуванням 
клієнтів 

10. Отримання навичок 

роботи у колективі 

7 -   7 5       

11. Ознайомлення із 
формами статистичної 

звітності об’єкта 

3 - 1  2 5       

Разом за змістовним 

модулем 2 

25  10  15 37 25  3  22 37 

12.Виконання ІНДЗ 3   3  5 3   3  5 

13. Оформлення звіту з 

практики 

3 -   3 15 3 -   3 15 

14. Підготовка 
презентації звіту 

2 -   2 5 2 -   2 5 

15. Захист звіту: 

- виступ 

- відповіді на запитання 

2    2 20 2    2 20 

Усього годин 45 - 15 3 27 100 45  5 3 37 100 
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4. Самостійна робота  

 

Виконання Індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) 

 

Студенти під час проходження практики виконують індивідуальне 

завдання, яке тісно пов`язане з питаннями організації та технології в 

туристичному господарстві. 

 

Перелік індивідуальних завдань: 

1. Особливості маркетингу в туризмі. 

2. Аналіз конкуренції на ринку турпослуг. 

3. Аналіз стану ринку готельних послуг в Україні. 

4. Екскурсійне обслуговування населення в Україні, Запорізької області. 

5. Інвентаризація і паспортизація об'єктів показу в Україні. 

6. Індустрія розваг в Україні. 

7. Культура спілкування в закладах сервісу. 

8. Культура спілкування як основа професійності. 

9. Організація спортивно-видовищних заходів в Запоріжжі.  

10. Проблеми розвитку туризму в регіоні. 

11. Речовий етикет в сервісних закладах. 

12. Розвиток екологічного туризму Приазовського регіону України. 

13. Розробка і проведення тестування з культури мовленнєвої діяльності 

фахівців сфери туризму. 

14. Роль і значення туристичної інфраструктури. 

15. Роль та значення посадових інструкцій в управлінні персоналом. 

16. Сервісне обслуговування та його роль в комплексі маркетингу. 

17. Специфіка продуктів соціально-культурної діяльності. 

18. Специфіка розробки географічне адаптованих турів. 

19. Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного туризму в 

Україні. 

20. Театрально-видовищні заходи в Україні. 

21. Туристсько-екскурсійні маршрути в Україні (області). 

22. Туристсько-краєзнавча діяльність в Україні (Запорізька обл.). 

23. Фольклор, звичаї, традиції, ігри та свята народів світу півдня Україні. 

24. Функції управління і структура туристської компанії. 

25. Характеристика в'їзного та виїзного туризму і перспективи розвитку 

його на півдня України. 
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5. Методи навчання Під час підготовки та проходження практики 

практикується частково лекційна форма 

навчання на підготовчому етапі з 

використанням мультимедійного забезпечення; 

пояснення та наведення прикладів з діяльності 

туристичного підприємства; дискусія, бесіда, 

ілюстрація, демонстрація.  

Практичне заняття під час захисту звіту 

практики передбачає: 

- доповідь, відповідь, обговорення;  

- презентацію результатів практики з 

використання мультимедійного забезпечення, 

 

 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Для досягнення цілей та завдань курсу 

студентам потрібно засвоїти теоретичний 

матеріал, виконати практичні завдання.  

Передбачено, що по закінченню практики 

здійснюється контроль у вигляді захисту 

студентом звіту з виконаної роботи.  

За результатами проходження навчально-

професійній практики студент отримує 

підсумкову оцінку, яка враховує ретельність та 

своєчасність виконання обов’язкових завдань 

В результаті можна отримати такі обов’язкові 

бали:  

– 60 балів - за вчасне та якісне виконання 

завдань практичних занять та інших поточних 

завдань, що становить поточну (практичну) 

складову його оцінки; 

 – 40 балів – захист звіту з виконаної роботи 

Всього 100 балів. 

Звіт за результатами практики приймає 

комісія кафедри підприємництва, менеджменту 

та туризму за умови обов’язкової участі 

керівника практики від інституту при наявності 

оформлених належним чином: 

- щоденника практики, 

- звіту за результатами практики. 

Термін здавання звіту – за 3 дні до дня 

захисту звітів з практики. На підставі наданої 

документації, з урахуванням її якості та захисту 

звіту, студентам буде виставлена оцінка у 

відомість.  
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Диференціація оцінки підсумків практики 

ведеться за загальноприйнятою системою, що 

характеризується разом з підсумковими 

оцінками інших дисциплін успішності студента. 

Студент, що не виконав програму 

практики та студент, що отримав негативну 

оцінку від керівника підприємства бази 

практики не допускається до здачі звіту комісії 

кафедри підприємництва, менеджменту та 

туризму 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет 

Програма курсу, структурно-логічна схема 

вивчення дисципліни, навчальні відеоматеріали. 

Перелік контрольних запитань і завдань. 

Для вивчення курсу достатньо володіти 

загально вживаними програми такими як 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Power 

Point 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із деканату та презентувати 

виконані завдання під час консультації 

викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і 

зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Захис Сума 
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 т 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т13 Т14 5 40 100 

1 1 2 2 4 5 10 4 4 5 2 10 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Шкала 

оцінювання: 

національна та 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

11. Рекомендована література: 

Основвна 

1. Архіпов В.В., Іваннікова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: 

асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному 

ресторані. Навчальний посібник. К.: 2007, 

2. ГОСТ 28681.4-95 Туристко-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц. - Введ. с 01.01.97. 

3. ДСТУ 4268- 2003 Національний стандарт України. Послуги туристичні. 

Засоби розміщення /- Київ, Держспоживстандарт України, 2004 

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 

18.11.2003. – №324/95-ВР // www.rada.gov.ua/zakon. 

http://www.rada.gov.ua/zakon
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5. Мазаракі А.А., Благополучна Н.П., Гайовий І.І., Григоренко О.М. 

Організація обслуговування у підприємствах ресторанного 

господарства: Підручник. К.: КНТЕУ, 2005. 

6. Мунін Г.Б., Змійов А.О., Зінов`єв Г.О., Самарцев Є.В. Управління 

сучасним готельним комплексом. Навчальний посібник. К.: Ліра, 2005.- 

520с. 

7. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. – 

К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 348 с. 

 

 

Допоміжна 
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