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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ «НАВЧАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ПРАКТИКА»
2.1.Навчальна туристична практика передбачає як організацію низки екскурсій по
закладах туристичного та готельно-ресторанного господарства, так і ознайомлення із
тенденціями розвитку туристичної сфери. Зокрема, туристична практика дає змогу студентам
вивчити види та напрями діяльності туристичних фірм, ознайомитись з історико-культурним
середовищем бази практики, дослідити природні туристичні ресурси регіонів та ін.
Метою навчальної туристичної практики є:
– вивчити польові і камеральні методи дослідження туристичних об’єктів
природного, історико-культурного та соціально-економічного типу;
– ознайомити студентів з визначними регіональними туристичними центрами,
маршрутами Західної України;
– ознайомлення із виробничою матеріально-технічною та організаційнофункціональною
структурою
управління
рекреаційно-туристичними
підприємствами, готельно-ресторанними підприємствами, вивчення
їх
рекламно-інформаційного забезпечення і комунікацій;
– загальним сучасним станом туристичної індустрії та ринку туристичних послуг
у регіоні дослідження.
2.2. Основні завдання навчальної туристичної практики – ознайомлення студентів з
практичною стороною туристичної індустрії, засвоєння практичних умінь і навичок у
туристичному бізнесі; організації та технології діяльності туристичних і готельних
підприємств; ознайомитись з історією туристичної та природоохоронної діяльності у
гірському масиві Чорногорі; під час маршрутів оглянути головні природні об’єкти та оцінити
рекреаційні ресурси Чорногори, а також виявити ступінь рекреаційного навантаження на
геокомплекси території; оволодіти необхідними навичками для проведення туристичних
походів; зібрати матеріал для написання й оформлення звіту про розділ практики.
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2.3. У результаті проходження практики студенти повинні знати:
– основні принципи і методи організації польових краєзнавчих досліджень
туристичних ресурсів, об’єктів, центрів, регіонів;
– просторову організацію, назви, зв’язки між туристичними об’єктами, центрами
району проходження практики;
– проблеми освоєння туристичних ресурсів, розвитку туризму у регіоні
проходження практики;
– організацію та технології діяльності туристичних підприємств;
– взаємовплив туризму на інші сфери господарства в регіоні проходження
практики.
Вміти:
– користуватись
рекламно-інформаційними
матеріалами,
довідниковою
літературою для вивчення туристичної сфери регіону проходження практики;
– опрацьовувати фактичний матеріал, його узагальнювати, набуття навичок
аналітично-конструктивної обробки та самостійного дослідження;
– застосовувати набутих навиків ділового спілкування із працівниками
туристичної індустрії та клієнтами, вивчення психолого-етичних особливостей
ділового спілкування;
– аналізувати діяльність туристичних фірм, агенцій, туроператорів, закладів
готельного господарства;
– аналізувати функціональну структуру краєзнавчих туристичних ресурсів.
Набути навичок:
– проведення польових досліджень;
– збору краєзнавчого туристичного матеріалу;
– узагальнення зібраної інформації;
– профілю туристичної спеціалізації туристичних центрів, районів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _180_ години_6_ кредитів ECTS.
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ
Змістовний модуль 1. Навчальна практика зі спортивно-оздоровчого туризму.
1-3 день – камеральна підготовка на базі географічного факультету, Науковій
бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка. Збір теоретичного
матеріалу по розділу навчальної практика зі спортивно-оздоровчого туризму.
4 день – переїзд на базу практики (смт. Ворохта Iвано-Франкiвської обл.,
Чорногірський географічний стаціонар).
5-8 день – ознайомлення з туристичним спорядженням, топографічною картою. Похід
на г. Кукул. Підготовка до 3-х денного гірського походу.
9-11 день – похід Чорногірським масивом:
– озеро Несамовите;
– г. Ребра;
– г. Гутин Томнатик;
– г. Бребенескул;
– озеро Бребенескул;
– г. Піп Іван Чорногірський;
– Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині Піп Іван;
– г. Пожижевська;
– навчально-спортивна база «Заросляк».
– підніжжя г. Говелла.
12 – день переїзд у м. Львів.
13-14 день – оформлення звіту. Захист звіту.
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Змістовний модуль 2. Навчальна практика з організації та технології діяльності
туристичних підприємств.
15-16 день – камеральна підготовка на базі географічного факультету, Науковій
бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка. Збір теоретичного
матеріалу по розділу навчальної практика зі спортивно-оздоровчого туризму. 17-18 день –
переїзд на базу практики (м. Львів – м. Одеса – с. Затока). Під час переїзду відвідування
замку у смт Меджибіж, фортеці у м. Кам’янець-Подільський та м. Вінниця.
17-21 день – аналіз діяльності закладів готельного типу, відвіданих студентами
протягом навчальної практики:
– LH Hotel & SPA;
– Reikartz Медiваль Львiв;
– Taurus Hotel & SPA;
– Вінтаж Бутік Готель;
– Атлас Делюкс Готель;
– Nobilis Hotel;
– Готель «Ріус»;
– Готель «Дністер»;
– BANKHOTEL;
– Готель «Гранд-Готель».
22-26 день – аналіз діяльності туристичних фірм, агенцій, туроператорів, відвіданих
студентами протягом навчальної практики:
– Туристична фірма Лояль Турістік;
– Аккорд-тур;
– Трайдент;
– Пілігрим;
– «Поїхали з нами»;
– Турагенція Join UP!;
– Туроператор «Міст-Тур»;
– Бі Тревел;
– Туристична агенція «Travel Inn»;
– Туристичне агенство «Profi tour».
27-28 день – оформлення звіту. Захист звіту.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовний модуль 1. Навчальна практика зі спортивно-оздоровчого туризму
1-3 день – камеральна підготовка на
20
20
базі
географічного
факультету,
Науковій бібліотеці Львівського
національного університету імені
Івана Франка. Збір теоретичного
матеріалу по розділу навчальної
практика зі спортивно-оздоровчого
туризму.
4 день – переїзд на базу практики
6
6
(Чорногірський географічний
стаціонар).
5-8
день
–
ознайомлення
з
25
25
туристичним спорядженням. Похід
на г. Кукул. Підготовка до 3-х
денного гірського походу.
9-11 день – похід Чорногірським
25
25
масивом.
12 – день переїзд у м. Львів.
6
6
13-14 день – оформлення звіту.
8
8
Захист звіту.
90
90
Разом 1 модуль
Змістовний модуль 2. Навчальна практика з організації та технології діяльності
туристичних підприємств
15-16 день – камеральна підготовка на
15
15
базі географічного факультету,
Науковій бібліотеці Львівського
національного університету імені Івана
Франка. Збір теоретичного матеріалу
по розділу навчальної практики з
організації та технології діяльності
туристичних підприємств
17-21 день – аналіз діяльності закладів
30
30
готельного типу, відвіданих
студентами протягом навчальної
практики:
22-26 день – аналіз діяльності
30
30
туристичних фірм, агенцій,
туроператорів, відвіданих студентами
протягом навчальної практики:
27-28 день – оформлення звіту. Захист
15
15
звіту.
90
90
Разом за модуль 2
180
180
За практику
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5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ
Контроль за роботою студентів під час практики здійснює керівник практики від
кафедри, завідувач кафедри, яка забезпечує її проведення, декан географічного факультету
або керівник практики від факультету.
Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики шляхом
оцінювання звітів студентів у сумі за два модулі. При виставленні диференційованої оцінки
студенту враховується рівень теоретичної підготовки, якість виконання завдань практики,
акуратність, дисциплінованість, якість оформлення документації та час її подання.
6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ЗА МОДУЛЬ
По закінченні модулів практики студенти оформляють звіт, зміст якого визначається
завданнями, які були виконані. До звіту можуть входити визначені програмами, матеріали
(рекламно-інформаційні, буклети). Основою для написання звіту є записи у робочому зошиті
і щоденнику практики під час ознайомлення в межах певної туристичної дестинації. Звіт
може бути представлений у надрукованому вигляді або написаний від руки на стандартному
папері А 4. Як правило керівник практики розділяє групу на бригади, кожна з яких здає один
груповий звіт. За кожним студентом в бригаді закріплюється один чи кілька розділів.
Загальний обсяг звіту складає не менше 35 сторінок і повинен містити титульний аркуш,
зміст, наскрізну нумерацію, схеми, малюнки, таблиці, список використаних джерел та
додатки.
Текстова частина звіту повинна бути поділена на розділи з виділенням окремих
питань змісту.
Завдання для звіту видаються по факту ознайомлення студентів з туристичними
об’єктами та дестинаціями.
7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
1. Поточний - здійснюється при індивідуальних зустрічах з бригадами в кінці
кожного робочого дня практики. За змістом він включає перевірку розуміння та
запам'ятовування студентом відвіданих туристичних об’єктів.
2. Підсумковий - звіт з практики – це основний підсумковий документ, що надає
можливість проаналізувати й оцінити діяльність практиканта під час практики.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО НАВЧАЛЬНУ ТУРИСТИЧНУ
ПРАКТИКУ
Оцінювання проходження навчальної туристичної практики та захисту звіту студентів
спеціальності «Туризм» здійснюється членами комісії на основі сумарної оцінки за два
модулі. Кожний із модулів оцінюється у 100 балів. Критерії оцінювання подані нижче.
Рішення комісії є остаточним.

-

90-100 (А) ставиться, якщо:
звіт про проходження практики і щоденник практики оформлені у відповідності до вимог і
подані до захисту у визначений термін;
звіт відповідає змісту;
на захисті студент продемонстрував глибокі знання теми;
відповідь на запитання членів комісії впевнена, логічна і стисла, проголошена вільно, зі
знанням справи;
відгук керівника позитивний.
81-89 (В) ставиться, якщо:
програма практики розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в
теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел;
позиції розділів чітко не представлені;
недостатньо використані в процесі аналізу матеріали звітності;
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-

мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту, щоденника;
на захисті продемонстрував добрі знання з теми, відповів на запитання членів комісії.
71-80 ставиться, якщо:
студент показав достатні знання з тематичного ознайомлення під час практики;
мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту з практики та щоденника;
допущені граматичні та стилістичні помилки;
мають місце неточності об’єктів дослідження;
аналіз туристичних дестинацій виконано поверхово, без чітких висновків;
на захисті студент продемонстрував задовільні знання з теми;
відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні.
51-70 ставиться у тому разі, якщо звіт про проходження практики та щоденник
практики оформлені з численними помилками або не в повному обсязі, якщо на захисті
студент проявив повне незнання досліджуваних об’єктів, не зумів задовільно відповісти на
поставлені запитання членів комісії.
Звіт про проходження навчальної туристичної 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.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ЄКТС
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
90-100
81-89
71-80
61-70
51-60
21-50
0-20

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
FX
F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
5

відмінно

4

добре

3

задовільно

2

незадовільно
не задовільно (без
права перездачі)

1

для заліку

зараховано

не зараховано
не зараховано (без
права перездачі)

8
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

1.

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. / Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва.Х.:ХНАМГ, 2011. – 367 с.
Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В Скалій, Т.В.
Скалій / Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – 304
с.
Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навчальний посібник для
закладів освіти / В.Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 2003. – 203 с.
Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / О.Ю. Дмитрук,
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