




 

1. Опис навчальної дисципліни 
(Витяг з робочої програми виробничої практики) 

  
Галузь знань, напрям 

Характеристика навчальної 
  

дисципліни 
Найменування  підготовки, освітньо-      

показників  кваліфікаційний 
денна форма 

  
заочна форма    

рівень 
  

   навчання   навчання         

      

  Галузь знань Нормативна 
Кількість кредитів - 3   0103 туризм (за вибором студента) 

         

   (шифр, назва)      
        

Модулів – 
  Напрям 

Рік підготовки: 
 

    

 (шифр, назва) 
       

          

Змістових модулів –  Спеціальність п’ятий    

Курсова робота   (професійне Семестр 

Загальна кількість годин -  спрямування) дев’ятий    

67      Лекції 
          

         год. 
        

      Практичні, семінарські 
          

Тижневих годин для 
        год. 
 

 

Освітньо- 
    

 

Лабораторні денної форми навчання: 
  
     

 

кваліфікаційний 
    

аудиторних –      

 рівень: могістр 
    

Самостійна робота самостійної роботи  
     

студента -          

       ІНДЗ: 

      Вид контролю: диференційований 

       залік 

 

Примітка. 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання - 

 

2. Мета та завдання виробничої практики 
Мета практики полягає у вивченні студентами практичного досвіду організації й 

 
управління туристичними підприємствами у м. Львові безпосередньо на виробництві з 
відривом від навчального процесу. Також дослідженні реґіональних особливостей 
розвитку внутрішнього туризму у м. Львові. Практики реалізують шляхом стажування у 
туристичних фірмах, готельно-ресторанних комплексах та інших закладах гостинності, 
проведення тематичних екскурсій і тренінгів, діалогу з провідними спеціалістами різних 
напрямів туристичної діяльності м. Львова. Студенти ознайомлюються з структурою 
управління туристичним підприємством, аналізують отримані теоретичні знання у 
порівнянні з практичною реальністю.  

Головні завдання практики: 

- залучення студентів до виробничої діяльності у сфері туризму; 
 

- закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та 
самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на 
практиці; 



- вивчення сучасного стану туристичної індустрії та ринку туристичних послуг, 
перейняття передового досвіду управлінських та виробничих процесів у туристичному 
бізнесі; 

 

- ознайомлення з виробничою матеріально-технічною та організаційно-
функціональною структурою управління рекреаційно-туристичними підприємствами, 
вивчення їхнього рекламно-інформаційного забезпечення і комунікацій; 

 

- закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та 
самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на 
практиці; 

 
- ознайомлення студентів – майбутніх фахівців галузі туризму з туристичною 

інфраструктурою та вибір у перспективі місця професійної діяльності. 
 

- набуття навичок ділового спілкування з працівниками туристичної індустрії та 
клієнтами, вивчення психолого-етичних особливостей ділового спілкування; 

 

- зібрання та опрацювання фактичного матеріалу, його узагальнення, набуття 
навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного дослідження в 
перспективі у формі курсової, дипломної та іншого виду студентської наукової роботи;  

Студенти повинні знати: 
 

- організацію, особливості управління, технології функціонування туристичного 
підприємства та підприємств гостинності міста Львова по місцю проходженні виробничої 
практики; 

 
- механізм створення туристичного продукту, продукту гостинності в процесі 

взаємодії підприємств туристичного профілю; 
 

- просторову та функціональну організацію підприємств турбізнесу і сфери 
гостинності у місті Львові; 

 
- проблеми функціонування локального ринку (місто Львів) та національного ринку 

туристичних послуг та послуг гостинності. 
 

- вимоги національних державних стандартів та внутрішні вимоги підприємств 
туристичного профілю щодо формування туристичних послуг. 

 

Студенти повинні вміти: 
 

- аналізувати особливості функціонування об’єктів туристичного профілю згідно 
їхнього розташування, взаємодії з іншими об’єктами; 

 

- виявляти оптимальні варіанти перспективного розвитку туристичних підприємств, 
підприємств гостинності згідно особливостей просторової організації, наявної ресурсної, 
інформаційно-комунікативної бази; 

 
- обрати ефективні методи, отримати необхідну статистичну, технологічну 

документацію щодо польових та камеральних досліджень; 
 

- вести документацію дослідження, користування довідковою літературою, 
технологічною і статистичною інформацією. 

 
- проводити польові і камеральні дослідження об’єктів туристичного профілю, 

туристичної інфраструктури та туристичних ресурсів регіону вивчення; 
 

- аналізувати особливості організації, управління, технології функціонування 
туристичних підприємств і підприємств гостинності; 

 
- характеризувати просторову організацію туристичного ринку регіону. 

Студенти повинні знати:  

- планування досліджень в умовах ринкової економіки; 
 

- визначення позиціонування туристичного підприємств на ринку туристичних 
послуг; 

 
- визначення оптимального перспективного розвитку туристичних об’єктів, 

використання наявної інфраструктури та туристичних ресурсів; 



- аналізувати структуру організації, управління та технології туристичних 
підприємств, підприємств сфери гостинності;  

- складати маршрути дослідження туристичних потоків регіону; 

- особливості туристичного ринку Львова та регіону. 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

3.1.Виробнича практика (проводиться з 22.06. по 22.07. для магістрів-туристів 

першого року навчання) 
 

Безпосередні завдання, які необхідно виконати студентам під час виробничої 
практики можна поділити на чотири етапи, залежно від часу та місця їх здійснення. 

 
1. Підготовчі завдання, які виконуються поза місцем проведення практики і, в 

основному, до прибуття туди (протягом перших кількох днів проходження практики, 1-5 
день практики).  

2. Виробничі  та  науково-дослідні  завдання,  які  виконуються  у  місці 

проходження  практики.Інтенсивність  їх  виконання  найвища  протягом  
другого-третього тижнів виробничої практики. (8- 12 день, 15-19 день, 22-26 день) 

 
3. Камеральні завдання, які виконуються, як правило, у кінці проходження практики 

в останній тиждень і є домашньою роботою студента. Захист звіту практики (27-28 день 
практики) 

 

 

3.1.1. Етап - підготовчі заняття 
 

1 день. Вступна лекція керівника практики, під час якої студенти знайомляться з 
керівником практики, а також ознайомлюються: 

 
1) з метою, завданням розділу практики, детально вивчають методичні 
рекомендації, навчальну програму практики, отримують інформацію про звітну 
документацію з практики, рекомендації щодо написання звіту та головні вимоги 
його оформлення;  
2) з індивідуальними завданнями, зміст яких стосується вивчення методів організації 
та управління туристичною діяльністю;  
3) з сучасним станом, тенденціями розвитку туристичної індустрії та сфери 
гостинності на ринку туристичних послуг у місті Львові;  
4) з правилами техніки безпеки і трудової дисципліни впродовж проходження 
розділу практики. 

 

2 день  
1) ознайомлення з закріпленими туристичними підприємствами індивідуально для 
кожного студента. Пропоновані туристичні підприємства:  

 

Туристичні підприємства 
 

ТФ «Схід-Захід», м.Львів 
 

ТФ «Бумеранг», м.Львів 
 

ТФ «Міст-тур», м.Львів 
 

ТФ «Пілігрим», м.Львів 
 

ТФ «Адмірал», м.Львів 
 

ТФ «Дністер», м.Львів 
 

ТФ «Міст-тур», м.Львів  
ТФ «Мандри», м.Львів 

 

ТФ «Сім вітрів» м. Львів 
 

ТФ «Кий Авіа Вест» м. Львів  



ТФ «Юнта» м. Львів 
 

ТФ «Львів-Інтуртранс» м. Львів 
 

ТзОВ «Міріас» 
 

ТзОВ «Захід-шоу»   

3 день  
- ознайомленя із сутністю і завданням кожного із етапів виробничої практики; 

 

- отримання індивідуального завдання у керівника практики від кафедри. 
 

4 день            

 - складання і погодження із керівником календарного
графіка проходження практики;         

- вивчення літературних та інших джерел  інформації,

пов'язаних із виконанням виробничих та  науково-дослідних завдань у місцях

проходження практики.          
5 день            

 - підготовка і заповнення необхідної документації

(скерування, щоденник практики, робочий зошит тощо) - при
допомозі керівника практики.         

 

3.1.2. Етап у місці проходження практики (завдання для студентів). 

 

8 день 1. Скласти характеристику — презентацію підприємства — бази практики. 

2. Проаналізувати структуру асортименту турпослуг підприємства.  
9 день 
3. Охарактеризувати цільові групи споживачів турпослуг підприємства.  
4. Здійснити сегментацію ринку певної групи товарів (послуг) і визначити місце на ньому 
підприємства.  
10 день 
5. Скласти комунікаційні зв’язки в організації на таких рівнях:  
керівник — підлеглий; 

керівник — начальник відділу; 

керівник — служба маркетингу; 

виробничий відділ — керівник.  
11 день 

 
6. Провести анкетування керівників і підлеглих з питань їх ставлення до системи 
мотивації, встановленої на підприємстві.  
7. Оцінити систему контролю на підприємстві якості тур продукту (наявність стандартів і 
критеріїв оцінки, види контролю та їх характеристика, періодичність контролю, 
ефективність функції контролю).  
12 день  
8. Проаналізувати стиль керування одного з менеджерів підприємства. Навести конкретні 
приклади способів роботи менеджера, що характеризують стиль його керування.  
9. Зібрати зразки документів, що регламентують діяльність менеджерів низової ланки 
управління підприємством.  
15 день  
10. Охарактеризувати основні туристичні потоки, що проходять через туристичне 
підприємство.  
11. Проаналізувати асортиментну і цінову політику підприємства і запропонувати нові 
шляхи її реалізації.  
16 день 



12. З позиції системного підряду за стандартними методиками проаналізувати і 
розрахувати економічні показники діяльності організації.  
13. Проаналізувати сезонність продажу туристичного продукту, максимальні і мінімальні 
періоди роботи. Внести пропозиції щодо диверсифікації туристичних послуг.  
17 день 
14. Здійснити моніторинг основних конкурентів організації на локальному ринку.  
15. Продіагностувати фактори зовнішнього середовища, що діють на організацію — базу 
практики.  
16. Скласти посадову інструкцію начальника економічного відділу (або іншого 
підрозділу) організації.  
18день  
17. На основі діючої системи мотивації запропонувати ефективні заходи мотивування в 
колективі.  
18. Дослідити стосунки між членами колективу і запропонувати психологічні методи 
управління для підтримки сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в 
колективі.  
19. За стандартними методиками визначити ефективність використання ресурсів в 
організації і обґрунтувати шляхи їх економії.  
19 день  
20. Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на локальному ринку, 
узагальнити їх результати і виробити рекомендації для організації — бази практики.  
21. Здійснити моніторинг нововведень в організації і проаналізувати механізм їх 
реального впровадження.  
22. За фотографією робочого дня менеджера проаналізувати ступінь використання ним 
робочого часу і запропонувати план особистої роботи.  
22 день  
23. Використовуючи принципи і методи організації управлінської праці, виробити 
пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділом (на прикладі бази 
практики).  
24. Вивчити регламентуючі документи і проаналізувати характер контактів підприємства з 
банками, страховими компаніями та іншими фінансово-кредитними установами.  
23 день  
25. Оцінити встановлену організаційну структуру управління підприємства (підрозділу) і 
внести пропозиції щодо їх удосконалення.  
26. Взяти участь у підготовці документів до укладення угод з постачальниками 
туристичних послуг та їх споживачами; проаналізувати ступінь їх реалізації і процес 
оперативного контролю виконання.  
24 день  
27. Визначити домінуючих постачальників туристичних послуг і ринку продажу 
туристичного продукту за формами та видами туризму.  
25 день  
28. Скласти посадові інструкції для двох-трьох співробітників відділу (на конкретному 
прикладі).  
29. Індивідуально розробити туристичні маршрути, тури, екскурсії. Виготовити по них 
міні буклети.  
26 день  
30. Завершити виконання всіх інших доручень, що покладались на студента практиканта 
керівником підприємства, підписати обхідний лист у разі його вимагання. Завершити 
практику на виробництві. 

 

3.1.3.Етап – камеральні роботи, захист практики 
(робота студентів з матеріалами, формлення звіту з практики) 



27 день 

 

Після завершення кожного із етапів виробничої практики, студенти звітують про 
проходження практики. представляючи при цьому керівнику практики від кафедри звітну 
документацію. До звітної документації відносяться:  

1) щоденник виробничої практики; 

2) робочий зошит виробничої практики; 

3) папка із зібраними фактичними матеріалами; 

4) звіт про виробничу практику. 
 

Щоденник виробничої практики та звіт про виробничу практику залишаються на 
кафедрі, робочий зошит виробничої практики та папка / портфель із зібраними 
фактичними матеріалами, після прогляду та оцінювання керівником практики від кафедри 
повертаються назад студенту, для того, щоб він зміг використовувати ці матеріали у своїй 
подальшій науковій та навчальній діяльності. 

 
Про оформлення щоденника виробничої практики перед початком і у ході виробничої 

практики керівник практики від туристичної фірми оцінює роботу студента-практиканта у 
розділі щоденника "Відгук про роботу студента на практиці та її оцінка". Відгук про 
роботу студента-практиканта у щоденнику підписується керівником практики від 
туристичної фірми. Без підпису керівника практики від туристичної фірми / організації і / 
або печатки цієї фірми / організації відгук про роботу студента-практиканта не є дійсним. 

 
Відповідно оформлений щоденник разом із звітом про виробничу практику студент-

практикант здас керівнику практики від кафедри. При цьому студенту-практиканту 
необхідно прослідкувати, щоб всі розділи щоденника були правильно оформлені з 
необхідними підписами та печатками. 

 
Робочий зошит виробничої практики це окремий додаток до щоденника. У ньому 

здійснюють короткі робочі записи. У робочому зошиті студент-практикант докладно 
записує щоденне виконання календарного графіку проходження практики, а також 
послідовно (за календарем) детально здійснює опис виконуваної ним роботи за один день. 
У робочому зошиті увага акцентується на науково-дослідних та виробничих завданнях. 

 
Під час проходження кожного із етапів виробничої практики, студент-практикант повинен 

зібрати фактичні матеріали (прайси, програми обслуговування, статистичні дані тощо), на основі 

яких він писатиме звіт про виробничу практику, а також курсові та дипломну роботи. 
 

Для збереження цієї інформації студенту-практиканту доцільно завести окрему папку, 
і необхідно наклеїти аркуш паперу формату А4 із відповідними написами –«Фактичні 
матеріали досліджень під час виробничої практики» 

 
Звіт про виробничу практику складається із титульної сторінки, вступу, основної 

частини, висновків та додатків. 
 

Самі індивідуальні завдання розкриваються в основній частиш звіту, яка може мати 
кілька розділів. 

Перший розділ необхідно присвятити загальному опису туристичної фірми. 
 

У другому розділі студент звітує про свої виробничі завдання, які він ииконував у 
туристичній фірмі  

У третьому розділі звіту студент-практикант повинен розкрити своє індивідуальне 
("творче") науково-дослідне завдання, погоджене із керівником практики від кафедри на 
початку виробничої практики.  

У висновках до звіту вказуються найголовніші положення, ще випливають із 
основної частини звіту.  

Звіт про виробничу практику друкується комп'ютерним способом на окремих 
аркушах паперу формату А4.  

28 день  
Робота студентів з матеріалами. Захист звіту з практики. Узагальнення результатів 

навчальної практики. 



 
Примітка. У програмі розділів практики можливі коригування туристичних 

підприємств, що пропонуються студентами, та зміна індивідуальних завдань для 
студентів відповідно до специфіки туристичного підприємства. 

 

4. Критерії оцінювання практики 

№ Вид контролю Бали 

1 Виконання завдань практики 50 
2 Оформлення звіту 20 

3 Щоденник практики 10 

4 Робочий зошит 10 

5 Фактичні матеріали 10 

   

 Сума балів 100 

Згідно набраної суми балів виставляється оцінка у системі згідно таблиці: 
 

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) 

 
 
 

5. Рекомендована література 
Базова  

1. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, 
контроль. – СПб.: Питер-Ком, 1998. – 406 с.  

2. Пандяк І.Г., Зінько Ю.В., Манько А.М. Навчально-методичні матеріали із 
навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності “туризм” спеціалізації “туризм”. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 54 с.  

3. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика. 
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.  

4. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та 
рекреаційної географії. – К.: Ін-т туризму федерації профспілок України, 1998. – 130 с. 

 

 

Допоміжна 
 

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: 3-е изд. – СПб.: Издательский дом Герда, 
2002. – 320 с.  

2. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие. – М.: 
Нолидж, 1996. – 312 с.  

3. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – Минск: 
Економпресс, 1998. – 400 с.  

4. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учеб. пособие. – М.: 
Ось-89, 1999. – 192 с. 

5. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. М.: Финансы 

и статистика, 2000. – 368 с. 



6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с. 



 


