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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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1-й 1-й 
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для заочної форми навчання – 
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ВСТУП 
 

Програма проходження студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

переддипломної практики, розроблена на основі "Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства 

освіти України від 8 квітня 1993 р. №93 (зі змінами, внесеними згідно з наказом 

Міносвіти України № 351 від 20.12. 1994р.) та положення про проведення практик 

студентів Львівського Національного університету імені Івана Франка, 

затвердженого вченою радою Університету.  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Виробнича 

(переддипломна) практика» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістр, напряму  242 «Сфера обслуговування»  (спеціальності ) 242 

«Туризм». 

Виробнича (переддипломна) практика є невід’ємною складовою частиною 

процесу підготовки магістрів у вищих навчальних закладах і проводиться на 

туристичних підприємствах в бюджетних установах, організаціях і підприємствах 

різних суб`єктів господарювання, де є відповідна база для проходження практики. В 

основному виробничі (переддипломні) практики проводяться на туристичних 

підприємствах. Вибір баз здійснює кафедра з урахуванням завдань практики і 

можливостей їхньої реалізації. 

Тривалість практики визначається навчальними планами і  становить 4 тижні. 

Навчально-методичне керівництво виробничою (переддипломною) практикою 

здійснюється на кафедрі туризму. 

Зарахування магістрів на практику і призначення керівників практики від бази 

практики здійснюються за наказом керівника установи, організації чи підприємства, 

визначеного базою практики у відповідності з укладеними договорами. 

Студенти проходять виробничу (переддипломну) практику відповідно до робочої 

програми та методичних рекомендацій виробничої (переддипломної) практики. 

Після закінчення проходження практики магістри оформляють письмові звіти. 

Студенти можуть з дозволу випускової кафедри самостійно вибирати місце 

проходження практики. 

 

1. Мета і завдання  виробничої (переддипломної) практики 
1.1. Мета проходження виробничої (переддипломної) практики на підприємстві чи в 

установі, з якими укладено договір: 
– поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навички практичної 

роботи зі спеціальності; 

– ознайомитись з виробничим напрямом роботи туристичної установи чи підприємства 

та практичною роботою ; 

– опрацювати, зібрати та узагальнити матеріал з теми магістерської роботи. 

1.2. Основні завдання виробничої (переддипломної) практики: 

– вивчення особливостей професійної діяльності в туристичних організаціях різного 

типу (туристичних підприємствах, в бюджетних установах, організаціях і 

підприємствах різних суб`єктів господарювання); 

– закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення 

туристичної діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення робочої 

документації; 

– застосування на практиці знань, здобутих під час теоретичного навчання; 

– розвинення творчих здібностей, уміння самостійно приймати рішення; 

– навчання плануванню та організації робочого часу, здатності працювати в колективі. 

 

1.3. У підсумку проходження практики студенти повинні знати:  

 - законодавчі та інструктивні документи в сфері туристичної діяльності; 
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 - сучасні форми підприємницької діяльності в туризмі; 

- проблеми  виконання  організаційної  та  аналітичної  роботи  в  сфері туризму; 

 - особливості роботи управління курортів і туризму обласної адміністрації.  

 

Вміти:  

- прогнозувати  та  аналізувати  можливості  виникнення  негативних  та позитивних 

тенденцій розвитку туристичної галузі на різних рівнях; 

 - аналізувати  основні  показники  туристичної  діяльності  і  на  їх  основі прогнозувати 

перспективи роботи підприємства;  

- аналізувати тенденції розвитку та перспективи туризму на міжнародному ринку; 

 - визначати доцільність використання зарубіжного досвіду стосовно умов роботи 

конкретного підприємства, фірми, підрозділу чи установи;  

- оформляти документи, що стосуються питань туристичної діяльності;  

- підбирати,     аналізувати,     систематизувати     нормативно-правові, інформаційні, 

звітові і статистичні матеріали.  

Набути навичок:  

- систематизації, закріплення й розширення навичок студентів за фахом; 

 - проведення самостійного наукового дослідження;  

- виконання магістерської роботи;  

- виконання   конкретних   службових   обов’язків   на   туристичних підприємствах. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __180_ години____6____ кредитів ECTS. 

 

2. Розподіл обов’язків при проходженні виробничої (переддипломної)  практики 
 

2.1. Студенти під час проходження виробничої (переддипломної практики) мають право: 

- отримати програму практики та всю необхідну документацію на практику; 

- отримувати необхідні консультації від керівників практики; 

- мати доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні бази практики; 

 

2.2. Студент-практикант зобов’язаний: 

– дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку; 

– своєчасно і якісно виконувати роботи, передбачені програмою практики; 

– збирати, опрацьовувати та узагальнювати практичні матеріали для написання 

магістерської роботи; 

– своєчасно підготувати звіт про проходження практики і подати його керівнику від 

бази практики для затвердження. 

 

2.3.Обов'язки керівника практики від  кафедри 

Керівник практики від кафедри зобов’язаний: 

– ознайомити студентів з порядком проходження практики; 

– забезпечити програмою та методичними рекомендаціями про проходження практики 

й вимогами до складання звіту з практики; 

– провести загальний інструктаж про завдання практики; 

– інформувати про обов’язки та права студентів на підприємстві (в установі, 

організації); 

– забезпечити документацією на практику – щоденником проходження практики тощо; 

– інформувати спеціалістів  про терміни здачі та захисту звіту з практики; 

– контролювати забезпечення належних умов проходження практики спеціалістом, 

відвідування ним практики; 

– у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечити високу 

якість проходження практики згідно з програмою практики; 

– надавати консультаційну підтримку та здійснювати контроль за роботою студентів 



6 

 

під час проходження практики; 

– надавати консультації з питань оформленні звіту з практики згідно з встановленими 

вимогами до складання звіту; 

– перевірити поданий на кафедру звіт і зробити висновок про допуск студента до 

написання магістерської роботи. 

 

2.4. Обов'язки керівника практики від  бази проходження практики. 

Керівник практики на робочому місці (безпосередній керівник) зобов'язаний: 

– здійснювати безпосереднє керівництва практикою; 

– скласти разом із практикантом графік проходження практики; 

– забезпечити практикантів необхідними умовами для проходження переддипломної 

практики відповідно до змісту програми практики; 

– у тісному контакті з керівником практики від кафедри організовувати та 

контролювати виконання спеціалістом програми і графіка проходження практики; 

– надавати можливості студентам-практикантам користуватися спеціальною 

літературою та документацією; 

– перевіряти достовірність складених студентами звітів про виробничу 

(переддипломну) практику; 

– складати характеристику на студентів, підсумовуючи результати їхньої діяльності під 

час проходження практики. 

 

2.5. Охорона праці 

Студенту необхідно ознайомитись: 

- з правовою та нормативною документацією з охорони праці в установі, організації, на 

підприємстві; 

- порядком проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки (вступний, 

первинний, повторний, цільовий); 

- веденням відповідної документації: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 

охорони праці, журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки. 

 

3. САМОСТІЙНА  РОБОТА* 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Скласти характеристику-презентацію турфірми – бази практики

  

6 

2 Проаналізувати структуру асортименту послуг підприємства. 6 

3 Охарактеризувати цільові групи споживачів продукції (послуг) 

турфірми. 

6 

4 Здійснити сегментацію ринку групи туристичних послуг і 

визначити місце турфірми на цьому ринку. 

6 

5 Скласти комунікаційні зв'язки в організації на таких рівнях: а) 

керівник - підлеглий; б) керівник - начальник відділу; в) керівник 

- служба маркетингу; г) виробничий відділ - керівник. 

6 

6 Провести анкетування керівників і підлеглих з питань їх 

ставлення до системи мотивації, встановленої на турфірмі. 

6 

7 Оцінити систему контролю на підприємстві (наявність стандартів 

і критеріїв оцінки, види контролю та їх характеристика, 

періодичність контролю, ефективність функції контролю). 

6 

8 Проаналізувати стиль керівництва в турфірмі. 6 

9 Зібрати зразки документів, що регламентують діяльність 

менеджерів низової ланки управління турфірмою. 

6 

10 Розробити Положення про структурний підрозділ організації (за 6 
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місцем практики). 

11 Проаналізувати політику тур фірми і запропонувати шляхи її 

реалізації. 

6 

12 Оцінити джерела забезпечення організації всіма видами ресурсів. 6 

13 Здійснити моніторинг основних конкурентів організації на 

локальному ринку. 

6 

14 Продіагностувати фактори зовнішнього середовища, що 

впливають на діяльність турфірми. 

6 

15 Запропонувати ефективні заходи мотивування в колективі. 6 

16 Вивчити стосунки між членами колективу і запропонувати 

психологічні методи управління для підтримки сприятливого 

соціально-психологічного мікроклімату в колективі. 

6 

17 За стандартними методиками визначити ефективність 

використання ресурсів в турфірмі та обґрунтувати шляхи їх 

економії. 

18. 19. 20. 21.  

6 

18 Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на 

локальному ринку, узагальнити їх результати і виробити 

рекомендації для організації - бази практики. 

6 

19 Здійснити моніторинг нововведень в турфірмі і проаналізувати 

механізм їх впровадження. 

6 

20 Проаналізувати ступінь використання робочого часу 

співробітниками турфірми і запропонувати відповідні 

рекомендації. 

6 

21 Виробити пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні 

підрозділом (на прикладі бази практики). 

6 

22 Проаналізувати характер контактів турфірми з фінансово-

кредитними установами.  

6 

23 Оцінити встановлену організаційну структуру управління 

турфірми і внести пропозиції щодо їх удосконалення. 

6 

24 Взяти участь у підготовці документів до укладення угод з 

постачальниками послуг та споживачами послуг; проаналізувати 

ступінь їх реалізації і процес оперативного контролю виконання. 

6 

25 Визначити потребу в інформації і сформувати інформаційне 

забезпечення діяльності менеджера (на прикладі конкретної 

посади), використовуючи різні джерела інформації. 

6 

26 Скласти посадові інструкції для двох-трьох співробітників відділу 

(на певному прикладі). 

4 

27 Структурувати завдання відповідно до кількості та кваліфікації 

виконавців роботи у відділі, визначити черговість робіт, 

визначити термін їх виконання. 

4 

28 На основі галузевої технології проаналізувати процес 

оперативного контролю в турфірмі на прикладі кількох видів 

діяльності (забезпеченості ресурсами, дотримання технології, 

якості продукції). 

4 

29 Написання звіту за практику  12 

30  Оформлення щоденника практики 6 

 Всього 180 
* Дотично до тем опрацювати, зібрати та узагальнити матеріал з теми магістерської роботи. 

 

 
4. МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 
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 1. Поточний - здійснюється при індивідуальних зустрічах. За змістом він включає 

перевірку розуміння та запам'ятовування студентом матеріалу, який охоплюється темою 

самостійної роботи, умінь самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та навчально-

методичну літературу, 

 2. Підсумковий - звіт з виробничої (переддипломної) практики – це основний 

підсумковий документ, що надає можливість проаналізувати й оцінити діяльність 

практиканта під час практики. Сумарна оцінка   переводиться   в   залікову   оцінку 

відповідно до шкали оцінювання. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ПЕРЕДДИПЛОМНУ 

ПРАКТИКУ  

Критерії оцінювання на етапах перевірки оформлення звіту про проходження практики, 

щоденника практики та захисту звіту: 

– 35  балів оцінювання керівником від бази практики;  
54-65 ставиться, якщо: 

- звіт про проходження практики і щоденник практики оформлені у відповідності до вимог і 

подані до захисту у визначений кафедрою термін; 

- звіт містить елементи новизни, має практичне значення; 

- студент оволодів навиками дослідної роботи: збирання інформації, аналізу, формулювання 

висновків, пропозицій; 

-  на захисті студент продемонстрував глибокі знання теми дослідження;  

- відповідь на запитання членів комісії впевнена, логічна і стисла, проголошена вільно, зі 

знанням справи; 

-  відгук керівника позитивний. 

42-53 ставиться, якщо: 

- програма практики розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в 

теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел; 

- елементи новизни чітко не представлені; 

- недостатньо використані в процесі аналізу матеріали звітності; 

- мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту, щоденника; 

-  на захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на запитання членів 

комісії.  

30-41 ставиться, якщо: 

- студент показав достатні теоретичні знання з спеціальних дисциплін; 

- мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту з практики та щоденника; 

- допущені граматичні та стилістичні помилки; 

- мають місце неточності у розрахунках при проведенні аналізу;  

- аналіз фінансового стану підприємства виконано поверхово, без аналітичних висновків; 

- на захисті студент продемонстрував задовільні знання з теми дослідження; 

- відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні. 

 Менше 30 ставиться у тому разі, якщо звіт про проходження виробничої 

переддипломної практики та щоденник практики оформлені з численними помилками або не 

в повному обсязі, якщо на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, 

не зумів задовільно відповісти на поставлені запитання членів комісії. 

Звіт про проходження виробничої (переддипломної) практики до захисту не 

допускається якщо: звіт подано керівникові на перевірку з порушенням термінів; виконаний 

із суттєвими запозиченнями інформаційно-теоретичного матеріалу; оформлення звіту не 

відповідає вимогам; зміст звіту не розкрито. 

Оцінка проходження переддипломної практики та захисту звіту студентів 

спеціальності “Туризм” здійснюється членами комісії на основі сумарної оцінки за 

критеріями, наведеними в таблиці. Рішення комісії є остаточним. 
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Критерії оцінювання виробничої (переддипломної) практики  

 

 Критерії оцінювання 
Кількість 

балів 

1. 
Оцінювання практики керівником від бази практики  

 
35 

2. 
Повнота звіту про проходження практики (відповідно до програми 

практики) та своєчасність його подання для захисту на кафедрі 
10 

3. 

Наявність у звіті опрацьованих та узагальнених  практичних 

матеріалів у відповідності до теми дипломної роботи, якість 

оформлення звіту 

20 

4. 
Захист студентом звіту практики   

 
35 

 Разом 100 

 

Шкала оцінювання виробничої (переддипломної) практики 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Методичне забезпечення 

1.  05-08-40 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з начальної  дисципліни 

"Організація туризму (екскурсійної діяльності)" для студентів напряму підготовки 6.140103 

"Туризм" / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6346/  

2. 05-08-14  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з начальної дисципліни 

"Туризмознавство" для студентів спеціальності 242 "Туризм"/ [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/4615/ 10.  

Базова 

1.Бабарицька  В.  К.  Менеджмент  туризму.  Туроперайтинг.  Понятійно-термінологічні  

основи,  сервісне  забезпечення  турпродукту:  навчальний посібник/ В Бабарицька, О. 

Малиновська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Альтерпрес, 2008. - 288 с. - (Бібліотека 

професійного менеджера)  
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2.Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної 

діяльності: навчальний посібник. Друге видання, доповнене і допрацьоване/ С.С.Галасюк, 

С.Г.Нездоймінов. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. - 248 с. 

 3.Герасименко  В.Г.  Ліцензування  туристичної діяльності в  контексті міжнародного  

досвіду  /  В.Г.Герасименко,  С.С.Галасюк  // Журнал європейської економіки: науковий 

журнал. Том 10 (No4). - Тернопіль: ТНЕУ, 15 2011. - С.402-414.  

4.Герасименко В.Г. Організація надання туристичних послуг: навч. пос./ В.Г. Герасименко, 

С.С. Галасюк. - Одеса: Атлант, 2014. - 244 с.  

5.Любіцева  О.О.  Методика  розробки  турів:  навч.  пос./О.О.Любіцева.  - К.:Альтпрес, 2003. 

- 104 с.  

6.Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник/ М. П. Мальська, В. 

В. Худо, Ю. С. Занько. - К.: Знання, 2011. - 275 с.  

7.Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація 

маршрутів та турів/ Г. І. Михайліченко. - К.: КНТЕУ, 2011. - 141 с.  

8.Організація  туризму:  підручник/І.М.  Писаревський,  С.О.  Погасій, М.М. Поколодна та 

ін.; за ред. І.М. Писаревського. –Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.  

Допоміжна 

1.Любіцева О.О., Бабрицька В.К.  Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник. –  К.: 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 335 с. 2.Мальська М.П., 

Худо В.В.  Туристичний бізнес: теорія та  практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. – 424 с.  

3.Сокол  Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник. - К.: Рокор, 2001.  

4.Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник. - К. : Грамота, 2006. – 264 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1.Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  

 2.Департамент туризму  та курортів при Мінекономрозвитку України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/  

3.Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/   

4.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс] – 16 режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/   

5.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/   
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