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Силабус курсу НАВЧАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ПРАКТИКА 

2019-2020 навчального року 
 

Назва курсу Навчальна туристична практика 
Адреса викладання курсу м. Львів, 79000 вул. П. Дорошенка 41. 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 Туризм 

Викладачі курсу Викладачі кафедри туризму. 

Контактна інформація 

викладачів 
Сторінка викладачів на Веб-сайті географічного факультету: 

https://geography.lnu.edu.ua/department/turyzmu 

Консультації по курсу 

відбуваються 
Консультації по практиці відбуваються протягом навчального семестру  

Адреса: аудиторія 4А, вул. П. Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 

79000. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/navchal-na-turystychna-praktyka  

Інформація про курс 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. 

Коротка анотація курсу Навчальна туристична практика складається з двох модулів: навчальна 

практика зі спортивно-оздоровчого туризму обсягом 3 кредити і 

навчальна практика з організації та технології діяльності туристичних 

підприємств обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). Практика проводиться для студентів 2 

курсу в зі спеціальності 242 «Туризм» в IV семестрі. 

Мета та цілі курсу 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 організаційно-функціональною 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. 

 

Завдання курсу: - 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 
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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. 

Література для вивчення 

дисципліни 
Основна література:  

1. Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. / Харк. Нац. акад. 

міськ. госп-ва.-Х.:ХНАМГ, 2011. – 367 с. 

2. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В 

Скалій, Т.В. Скалій / Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга-Богдан, 2008. – 304 с. 

3. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навчальний 

посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 

2003. – 203 с. 

4. Дмитрук  О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / 

О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. Навч. посібник 2-вид. перероб. та доп. 

– К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2008. – 280 с. 

5. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, 

Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с. 

6. Книга вчителя географії: довідково-методичне видання / 

Упорядники Н.В. Беснова, В.М. Проценко. – Харків: ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2005. – 288 с. 

7. Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. 

Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 

с. 

8. Мальська М. П. Планування туристичної діяльності: підручник / 

М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : Знання, 2010. – 310 с. 

9. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / 

М. П. Мальська, І. Г.  Пандяк . – К. : Центр учбової літератури, 

2010. – 472 с. 

10. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. 

Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 304 с. 

11. Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / 

М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр 

учбової літератури , 2017. – 244 с. 

12. Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: 

теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. 

Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с. 

13. Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого 

туризму: Підручник [Електронний ресурс] // Явкін В.Г., Руденко 
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В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. –  Режим 

доступу: http://buklib.net/books/32497/ 

14. Романенмо О.В. Туризм та спортивне орієнтування: Навчально-

методичні рекомендації. – Київ: КУТЕП, 2003. – 74с. 

15. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-

туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. 

Миколи Лук'янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344 

16. Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. – 

№ 3. – С. 156. 

17.  Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. 

– № 4. – С. 181. 

18. Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика 

спортивно-туристичної роботи: навчальний посібник. – Дрогобич: 

Коло, 2010. – 344 с. 

19. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. 

Щур. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с. 

Додаткова література:  

1. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, 

Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с. 

2. Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси 

України. К.: Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 

с. 

3. Колотуха О.В. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: 

Навчальний посібник / О.В. Колотуха, Н.І. Щербатюк – 

Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. 

– 186 с. 

4. Постанова президії Федерації спортивного туризму України “Про 

перелік класифікованих печер України” // Спортивний туризм. – 

К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 2. – С. 

61-66. 

5. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-

туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. 

Миколи Лук'янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344. 

Інформаційні ресурси: 

1. Грабовський Ю. А. Туризм як явище громадського життя: Навч. 

посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Грабовський, О. В. 

Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 

2009. – 304 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/453464/ 
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2. Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс] –  

3. режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/   

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

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

6. Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gua.convdocs.org/docs/1311/index-6488.html. 

7. Презентація «Спортивний туризм» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-

drugie/9454-prezentaciya-na-temu-sportyvnyy-turyzm.html. 

8. Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого 

туризму: Підручник [Електронний ресурс] // В.Г. Явкін, В.П. 

Руденко, О.Д. Король та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. –  

Режим доступу: http://buklib.net/ 

9. Спортивний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://travelluxtour.info/vidy-turizma/sportivnyi-turizm/. 

Тривалість курсу 180 год. 

 

Обсяг курсу 4 тижні. 180 год. 

Очікувані результати 

навчання 
Після завершення навчальної туристичної практики студент буде :  

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. 

Ключові слова Спортивно-оздоровчий туризм, туристично-рекреаційний туризм, 

діяльність туристичних підприємств. 

Формат курсу Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 
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глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані проходити навчально-туристичну практику згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою 

програмою.  

 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «НАВЧАЛЬНА 

ТУРИСТИЧНА ПРАКТИКА»
 1

 

Підсумковий контроль, 

форма 
Захист звіту кінці ІV семестру. 

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. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ туризму 

та його організації, активного туризму, географії туризму, що є 

достатнім для сприйняття категоріального апарату зі спортивно-

оздоровчого туризму, організації та технології діяльності туристичних 

підприємств. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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.  

Підсумковий – звіт з практики – це основний підсумковий документ, що 

надає можливість проаналізувати й оцінити діяльність практиканта під 

час практики. 

 

Необхідне обладнання Туристичне спорядження, топографічні карти. Для написання звіту 

потрібно володіти загально вживаними програми такими як Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання 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.  

Приклад розподілу балів з курсу «Навчальна туристична практика» 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

  М 1   М 2 100 

  100   100 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного 

змістового модуля (звіт). 

Кожний із модулів оцінюється у 100 балів. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 
Питання до написання звіту з навальної туристичної практики. 

 

Змістовний модуль 1. Навчальна практика зі спортивно-оздоровчого 

туризму. 

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження туристично-рекреаційного 

потенціалу регіону. 

1.1.Поняття туристично-рекреаційного потенціалу, спортивно-

оздоровчого туризму, краєзнавчого туризму. 



 7

1.2.Місце спортивно-оздоровчого туризму в класифікації видів 

туристичної діяльності  

1.3.Економіко-географічне, природно-географічне положення території 

дослідження 

Розділ 2.Природно-географічні туристичні ресурси регіону. 

2.1. Геологічна будова. 

2.2. Рельєф. 

2.3. Клімат. 

2.4. Рослинний та тваринний світ. 

2.5. Поверхневі води. 

Розділ 3. Історико-культурні туристичні ресурси. 

3.1. Археологічні об’єкти. 

3.2. Пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями, 

життям та творчістю людей. 

3.3.Пам’ятники оборонного будівництва та сакральні споруди. 

3.4. Пам’ятки народної архітектури та побуту (традиції, промисли, музеї, 

експозиції). 

Розділ 4. Інфраструктура регіону. 

4.1. Транспортна інфраструктура. 

4.2. Заклади розміщення (туристичні, відомчі бази відпочинку, приватні 

садиби, агрооселі, наметові містечка, стаціонари). 

4.3. Заклади харчування, в тому числі соціальна інфраструктура. 

4.4.Інформаційна інфраструктура. 

4.5. Еколого-рекреаційна діяльність. 

Розділ 5. Туристично-рекреаційні маршрути (діючі, власний пройдений 

маршрут на практиці згідно навчальної програми, спортивно-туристична 

інфраструктура). 

5.1. Пішохідні 

3.2. Велосипедні. 

3.3. Водні. 

 

Змістовний модуль 2. Навчальна практика з організації та 

технології діяльності туристичних підприємств. 

Розділ 1. Теоретичні основи організації та діяльності туристичних 

підприємств. 

Розділ 2. Аналіз ринку туристичних послуг у місті Львові. 

- кількість відвідувачів у м. Львові за останні роки; 

- географія відвідувачів міста Львова; 

- мета поїздки до міста; 

- середні витрати туриста за час перебування в місті; 

- рейтинг міста серед інших міст України; 

- кількість суб’єктів туристичної діяльності: кількість готелів, закладів 

харчування, туристичних операторів, турагенств та екскурсійних 

бюро; 

- динаміка зростання/зменшення кількості суб’єктів туристичної 

діяльності. 

Розділ 3. Організація та технологія діяльності готельних підприємств 

міста Львова. 

- адреса та зручність місце розтушування; 

- історія створення готелю та кількість зірок; 
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- номерний фонд готелю; 

- стратегія обслуговування клієнтів готелю;  

- цінова політика готелю та система лояльності; 

- основні та додаткові послуги; 

- анліз вебсторніки готелю. 

Розділ 4. Організація та технологія діяльності туристичних підприємств 

міста Львова. 

 

Опитування Опитування студентів проводиться в письмовій і усній формі. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ЄКТС 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

 

для заліку 

90-100 
А 5 

відмінно 
 

 

зараховано 
81-89 В 

4 добре 
71-80 С 

61-70 D 
3 задовільно 

51-60 Е  

21-50 FX 2 незадовільно не зараховано 

0-20 
F 1 

не задовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без  

права перездачі) 

.
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1.
СХЕМА КУРСУ «НАВЧАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ПРАКТИКА» 

 

Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

 

Завдання, год. Термін 

виконання 

1 тиждень. 

 
Камеральна підготовка до підрозділу 

практики зі спортивно-оздоровчого 

туризму. Переїзд на базу практики.  
Ознайомлення з туристичним 

спорядженням, топографічними 

картами, схемою маршруту. Підготовка 

до походу. 

Самостійна 

робота, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Дмитрук  О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: 

навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. Навч. 

посібник 2-вид. перероб. та доп. – К.: ТОВ 

„Альтерпрес”, 2008. – 280 с. 

2. Рожко І.М. Географо-екологічні маршрути 

Чорногори : навч. посібник / І. М. Рожко, В. П. 

Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка. – 224 с. 

3. Спортивний туризм. Організація і методика 

спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. 

профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. 

Миколи Лук'янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 

344. 

4. Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і 

методика спортивно-туристичної роботи: 

навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2010. – 

344 с. 

5. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: 

навч. посібник / Ю.В. Щур. – К.: ТОВ 

„Альтерпрес”, 2003. – 230 с. 

 

Збір теоретичного 

матеріалу по 

розділу навчальної 

практика зі 

спортивно-

оздоровчого 

туризму в Науковій 

бібліотеці 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка та базі 

географічного 

факультету. 

(45 год.)  

Один 

тиждень 

2 тиждень. 

 

Туристичний похід Чорногірським 

масивом.  

Самостійна 

робота, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Дмитрук  О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: 

навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. Навч. 

посібник 2-вид. перероб. та доп. – К.: ТОВ 

„Альтерпрес”, 2008. – 280 с. 

2. Рожко І.М. Географо-екологічні маршрути 

Чорногори : навч. посібник / І. М. Рожко, В. П. 

Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка. – 224 с. 

3. Спортивний туризм. Організація і методика 

спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. 

профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. 

Миколи Лук'янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 

344. 

4. Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і 

Під час маршруту 

оглянути головні 

природні об’єкти та 

оцінити рекреаційні 

ресурси Чорногори, 

а також виявити 

ступінь 

рекреаційного 

навантаження на 

геокомплекси 

території.  

(45 год.) 

Один 

тиждень 
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методика спортивно-туристичної роботи: 

навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2010. – 

344 с. 

5. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: 

навч. посібник / Ю.В. Щур. – К.: ТОВ 

„Альтерпрес”, 2003. – 230 с. 

 

3 тиждень. 

 

Організація та технологія діяльності 

готельних підприємств міста Львова. 

Самостійна 

робота, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Мальська М. П. Планування туристичної 

діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. 

Бордун. – К. : Знання, 2010. – 310 с. 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та 

практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г.  

Пандяк . – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 

472 с. 

3. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія 

та організація обслуговування туристів (теорія та 

практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. 

Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 304 с. 

4. Мальська М. П. Світовий досвід розвитку 

туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. 

Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр учбової 

літератури , 2017. – 244 с. 

5. Мальська М. П. Управління сферою готельного 

господарства: теорія та практика : підручник / М. 

П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр 

учбової літератури, 2017. – 336 с. 

 

Відвідування і збір 

інформації з 

організації та 

технології 

діяльності 

готельних 

підприємств міста 

Львова  

(45 год) 

Один 

тиждень 

4 тиждень. 

 

Організація та технологія діяльності 

туристичних підприємств міста 

Львова. 

Самостійна 

робота, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Мальська М. П. Планування туристичної 

діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. 

Бордун. – К. : Знання, 2010. – 310 с. 

2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та 

практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г.  

Пандяк . – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 

472 с. 

3. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія 

та організація обслуговування туристів (теорія та 

практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. 

Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 304 с. 

4. Мальська М. П. Світовий досвід розвитку 

туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. 

Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр учбової 

Відвідування і збір 

інформації з 

організації та 

технології 

діяльності 

туристичних 

підприємств міста 

Львова 

(45 год) 

Один 

тиждень 
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літератури , 2017. – 244 с. 

5. Мальська М. П. Управління сферою готельного 

господарства: теорія та практика : підручник / М. 

П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр 

учбової літератури, 2017. – 336 с.6. Савчин М.П. 

Печера Оптимістична на Поділлі / М.П. Савчин // 

Літопис Борщівщини. – 1994. – Вип. 5. – С. 41-44. 

7.Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний 

потенціал карстових печер Поділля: монографія / 

В.М. Петлін, А.Б. Ховалко. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 217 с. 


