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Силабус курсу Виробнича практика 
2021-2022 навчальний рік 

 
Назва курсу  Виробнича практика 

Адреса викладання 

курсу 
Географічний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, м. Львів, вул. Дорошенка, 41 
Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
42 «Сфера обслуговування» 
242 Туризм 

Викладачі курсу Гаталяк О. М., асистент, Монастирський В.Р., доцент, Паньків Н. М.. 

доцент, Пурська І.С., доцент, Стецький В.В. доцент 
Контактна інформація 

викладачів 
 oksana.hatalyak@lnu.edu.ua,   
  Volodymyr.Monastyrskyy@lnu.edu.ua,  
Nataliya.Pankiv@lnu.edu.ua,  
Iryna.Purska@lnu.edu.ua , Vasyl.Stetskyi@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 
Щопонеділка, 15:00-17:50 год. (лабораторія «Туристична агенція), 

Також можливі он-лайн консультації через інтернет  ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 
Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

Інформація про курс Програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавр галузі знань 42 «Сфера 

обслуговування»  спеціальності 242 «Туризм». 
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.  
Коротка анотація 

курсу 
Виробнича практика є однією з ключових ланок підготовки 

кваліфікованих працівників сфери туризму. Вона допомагає провести 

адаптацію теоретичної бази знань до практичної діяльності в туризмі. 
Студенти мають змогу дослідити сучасний стан туристичної індустрії та 

ринок туристичних послуг, перейняти передовий досвід управлінських та 

виробничих процесів у туристичному бізнесі. 
Мета та цілі курсу Мета практики полягає у вивченні студентами практичного 

досвіду організації й управління туристичними підприємствами м. 

Львова безпосередньо на виробництві. 
Основними цілями виробничої практики є поглиблення 

теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та самостійного 

вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на 

практиці. Результатом проходження виробничої практики є знання 

основних положень туристичного законодавства, національних та 

міжнародних стандартів з обслуговування туристів; здатність 

розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

туристичного продукту; здатність працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісні зв’язки при вирішенні поставлених 

завдань; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 
Література для 

вивчення дисципліни 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова 
1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – 
Минск: Економпресс, 1998. – 400 с. 
2. Мальська М.П. Методологія та організація наукових досліджень./ 
М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. -  170 с.  
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3. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного 
бізнесу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2003. – 360 с. 
4. Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc  
5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України 
від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс]: – К. – Режим 
доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944 

 Допоміжна 
1. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)/ 

О. О. Любіцева.. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. 
2. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – 4-е изд. / Ф. 

Котлер, Дж. Боуэн, Д. Мейкенз. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 1071 с. 
3. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг / М. П.  
Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 
4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Г.С. 

Цехмістрова. Навч. посіб. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с. 
5. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності : підручник. / В.М. Шейко. – 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: 
Знання-Прес, 2002. – 295 с. 
 6. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. 

Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 
7. Про вищу освіту. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні 

дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  
 

Тривалість курсу 180   год. 
Обсяг курсу 180 годин в межах чотирьох тижнів (з 22 червня по 19 липня) 

Очікувані результати 

навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
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; основні положенкя туристичного законодавства, 

національних та міжнародних стандартів з обслуговування туристів. 
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; 
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Ключові слова Виробнича діяльність, суб’єкти туристичного господарювання, 

туристична фірма 
Формат курсу Очний /заочний  

Теми Представлені в таблиці* Схема курсу виробничої практики  
Підсумковий 

контроль, форма 
Усний диференційований залік  

Пререквізити Для результативного проходження практики студенти потребують базових 

знань з низки дисциплін необхідних для сприйняття понятійно-
категоріального апарату туристичної сфери та розуміння методів 

наукового та практичного дослідження: «Основи наукових досліджень», 

«Статистика», «Економіка туристичних підприємств». 
Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час підготовки та проходження практики практикується частково 
лекційна форма навчання на підготовчому мультимедійного забезпечення; 

пояснення та наведення прикладів з діяльності туристичних підприємств; 

дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне  заняття  під  час  захисту  звіту  виробничої  практики 

передбачає: 
- доповідь, відповідь, обговорення;  
- презентацію результатів практики з використання-презентацію 

результатів практики з використання мультимедійного забезпечення. 
Необхідне обладнання Підготовка, проведення та захист звіту з виробничої практики може не 

потребувати використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Критері оцінювання 

будуть подані нище, на основі врахування оцінки за основні складові звіту 

виробничої практики. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 
1. Скласти характеристику — презентацію підприємства — бази 

практики 
2. Проаналізувати структуру асортименту турпослуг підприємства 
3. Охарактеризувати цільові групи споживачів турпослуг 

підприємства 
4. Скласти комунікаційні зв’язки в організації на таких рівнях 
керівник — підлеглий; 
керівник — начальник відділу; 
керівник — служба маркетингу 
виробничий відділ — керівник 
5. Провести анкетування керівників і підлеглих з питань їх ставлення 

до системи мотивації, встановленої на підприємстві 
6. Оцінити систему контролю на підприємстві якості тур продукту 
7. Проаналізувати стиль керування одного з менеджерів підприємства 
8. Зібрати зразки документів, що регламентують діяльність 

менеджерів низової ланки управління підприємством 
9. Охарактеризувати основні туристичні потоки, що проходять через 

туристичне підприємство 
10. Проаналізувати асортиментну і цінову політику підприємства і 

запропонувати нові шляхи її реалізації 
11. З  позиції  системного  підряду за  стандартними методиками 

проаналізувати  і  розрахувати  економічні  показники  діяльності 

організації 
12. Проаналізувати  сезонність  продажу  туристичного  продукту, 

максимальні і мінімальні періоди роботи. Внести пропозиції щодо 

диверсифікації туристичних послуг 
13. Здійснити  моніторинг  основних  конкурентів  організації  на 

локальному ринку 



14. Продіагностувати фактори зовнішнього середовища, що діють на 

організацію — базу практики 
15. Скласти посадову інструкцію начальника економічного відділу 

(або іншого підрозділу) організації 
16. На основі діючої системи мотивації запропонувати ефективні 

заходи мотивування в колективі 
17. Дослідити стосунки між членами колективу 
18. Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на 

локальному ринку, узагальнити їх результати і виробити 

рекомендації для організації — бази практики 
19. Здійснити моніторинг нововведень в організації і проаналізувати 

механізм їх реального впровадження 
20. Оцінити встановлену організаційну структуру управління 

підприємства (підрозділу) і внести пропозиції щодо їх 

удосконалення. 
21. Визначити домінуючих постачальників туристичних послуг і ринку 

продажу туристичного продукту за формами та видами туризму. 
22. Скласти посадові інструкції для двох-трьох співробітників відділу 
23. Індивідуально розробити туристичні маршрути, тури, екскурсії. 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 
1. Цінова політика підприємства та порівняння з цінами 

конкурентів. 
2. Характеристика фінансово-економічної діяльності 

підприємства. 
3. Організація процесів обслуговування на підприємстві. 
4. Ефективність використання кадрового потенціалу 

підприємства. 
5. Особливості технології керівництва персоналом на 

підприємствах індустрії туризму. 
6. Мотивація та стимулювання праці трудових ресурсів як 

складові успішної роботи туристичного підприємства.  
7. Формування кадрової політики турфірми „ ......” та напрями її 

покращення. 
8. Офісні програми туристичної фірми. 
9. Особливості застосування інформаційних технологій на 

туристичному підприємстві. 
10. Аналіз рівня беззбитковості туристичного підприємства. 
11. Процес підбору працівників на туристичному підприємстві. 
12. Оцінка ефективності рекламних заходів на підприємстві. 
13. Фірмовий стиль туристичного підприємства. 
14. Корпоративна культура підприємства. 
15. Обґрунтування вибору найефективніших маркетингових 

стратегій туристичної фірми. 
16. Маркетингова збутова стратегія фірми. 
17. Аналіз кадрового потенціалу підприємства. 
18. Характеристика рекламної діяльності туристичного 

підприємства. 
19. Аналіз доходів, фінансових результатів і показників 

рентабельності підприємств туристичного бізнесу. 
20. Витрати на виробництво та реалізацію туристичного продукту 

турфірми. 
21. Аналіз динаміки та географії виїзного туризму на турфірмі 

«.....». 
22. Аналіз динаміки та географії в’їзного туризму на турфірмі 

«.....». 



Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 
 

1. Критерії оцінювання практики 
 

№ Вид контролю Бали 
1. Виконання завдань практики 50 
2. Оформлення звіту 30 
3. Щоденник практики 5 
4. Робочий зошит 10 
5. Фактичні матеріали 5 

   
 Сума балів 100 

 
Шкала оцінювання: 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 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) 



Схема курсу * Виробнича практика 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 
самостійна, 

дискусія, 

групова робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

4 
тиждень 

червня 
1 день 

Вступна лекція керівника практики, 

ознайомлення: 
з метою, завданням розділу практики, 

детально вивчення методичних 

рекомендацій, навчальної програми 

практики, інформацією про звітну 

документацію з практики, 

рекомендаціями щодо написання звіту та 

головні вимоги його оформлення; 
з індивідуальними завданнями, зміст яких 

стосується вивчення методів організації та 

управління туристичною діяльністю; 
з сучасним станом, тенденціями розвитку 

туристичної індустрії та сфери 

гостинності на ринку туристичних послуг 

у місті Львові; 
з правилами техніки безпеки і трудової 

дисципліни впродовж проходження 

розділу практики. 

лекція 1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в 
туризме: Учеб. пособие. – Минск: Економпресс, 
1998. – 400 с. 
 2. Мальська М.П. Методологія та організація 
наукових досліджень./ М. П. Мальська, І. Г. 
Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. -  170 с.  
3. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи 
туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – 360 с. 
 4. Про практичну підготовку студентів 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.mon.gov.ua/ 
newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc  
 5. Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України 
(Затверджено наказом Міністерства освіти 
України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 
№ 351) [Електронний ресурс]: – К. – Режим 
доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944 
 

4 год Червень 

2021 

4 
тиждень 

червня 
2 день 

ознайомлення з закріпленими 

туристичними підприємствами.  
 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: 

навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова. Навч. посіб. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2004. –240 с. 
2. Шейко В.М. Організація та методика науково-
дослідницької діяльності : підручник. / В.М. 

Шейко. – 2-ге вид. допов. і перероб. – К. : Знання-

4 год Червень  
2021 

http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944


Прес, 2002. – 295 с. 
 3. Юринець В. Є. Методологія наукових 

досліджень : навч. посіб. / В. Є. Юринець. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 
 

4 
тиждень 

червня 
3 -5 
день 

1. Ознайомленя із сутністю і завданням 

кожного із етапів виробничої практики; 
2. Отримання індивідуального завдання у 

керівника практики від кафедри. 
3.Складання і погодження з керівником 

календарного плану проходження 

практики 
4.Вивчення літературних та інших джерел 

інформації пов’язаних з виконанням 

виробничих та науково-дослідних завдань 

практики 
5. Підготовка та заповнення необхідної 

документації за допомогою керівника 

практики 

 1. Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України (Затверджено 

наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 

№ 93 із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) 

[Електронний ресурс]: – К. – Режим доступу: 
http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944 

12 год Червень 
 2021 

1 
тиждень 

липня  
6 – 14 
дні 

1. Скласти характеристику — презентацію 

підприємства — бази практики. 
2. Проаналізувати структуру асортименту 

турпослуг підприємства. 
3. Охарактеризувати цільові групи 

споживачів турпослуг підприємства. 
4. Здійснити сегментацію ринку певної 

групи товарів (послуг) і визначити місце 

на ньому підприємстваОцінити систему 

контролю на підприємстві якості тур 

продукту (наявність стандартів і критеріїв 

оцінки, види контролю та їх 

характеристика, періодичність контролю, 

ефективність функції контролю). 
5. Проаналізувати стиль керування одного 

Самостійна 

робота 
1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в 
туризме: Учеб. пособие. – Минск: Економпресс, 
1998. – 400 с. 
 2. Мальська М.П. Методологія та організація 
наукових досліджень./ М. П. Мальська, І. Г. 
Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. -  170 с.  
3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: 

навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова. Навч. посіб. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2004. –240 с. 
4. Шейко В.М. Організація та методика науково-
дослідницької діяльності : підручник. / В.М. 

Шейко. – 2-ге вид. допов. і перероб. – К. : Знання-
Прес, 2002. – 295 с. 
 5. Юринець В. Є. Методологія наукових 

досліджень : навч. посіб. / В. Є. Юринець. – Львів 

: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

64 год Липень  
2021 

http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944


з менеджерів підприємства. Навести 

конкретні приклади способів роботи 

менеджера, що характеризують стиль 

його керування. 
6. Зібрати зразки документів, що 

регламентують діяльність менеджерів 

низової ланки управління підприємством. 
7. Охарактеризувати основні туристичні 

потоки, що проходять через туристичне 

підприємство. 
8. Проаналізувати асортиментну і цінову 

політику підприємства і запропонувати 

нові шляхи її реалізації. 
9. З позиції системного підряду за 

стандартними методиками проаналізувати 

і розрахувати економічні показники 

діяльності організації. 
10. Проаналізувати сезонність продажу 

туристичного продукту, максимальні і 

мінімальні періоди роботи. Внести 

пропозиції щодо диверсифікації 

туристичних послуг 

 

2 
тиждень 

липня  
15 – 21 
день 

1. Здійснити моніторинг основних 

конкурентів організації на локальному 

ринку. 
2. Продіагностувати фактори зовнішнього 

середовища, що діють на організацію — 
базу практики. 
3. Скласти посадову інструкцію 

начальника економічного відділу (або 

іншого підрозділу) організації. 
4. На основі діючої системи мотивації 

запропонувати ефективні заходи 

мотивування в колективі. 

Самостійна 

робота 
1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в 
туризме: Учеб. пособие. – Минск: Економпресс, 
1998. – 400 с. 
 2. Мальська М.П. Методологія та організація 
наукових досліджень./ М. П. Мальська, І. Г. 
Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. -  170 с.  
3. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи 
туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – 360 с. 
4. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти)/ О. О. Любіцева.. – К.: 

Альтерпрес, 2002. – 436 с. 

48 год Липень  
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5. Дослідити стосунки між членами 

колективу і запропонувати психологічні 

методи управління для підтримки 

сприятливого соціально-психологічного 

мікроклімату в колективі. 
6. За стандартними методиками визначити 

ефективність використання ресурсів в 

організації і обґрунтувати шляхи їх 

економії. 
7. Проаналізувати маркетингові 

дослідження, що здійснюються на 

локальному ринку, узагальнити їх 

результати і виробити рекомендації для 

організації — бази практики. 
8. Здійснити моніторинг нововведень в 

організації і проаналізувати механізм їх 

реального впровадження. 
9. Використовуючи принципи і методи 

організації управлінської праці, виробити 

пропозиції щодо розподілу повноважень в 

управлінні підрозділом (на прикладі бази 

практики). 
10Вивчити регламентуючі документи і 

проаналізувати характер контактів 

підприємства з банками, страховими 

компаніями та іншими фінансово-
кредитними установами 

5. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. 

– 4-е изд. / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Д. Мейкенз. – 
М.: ЮНИТИ, 2007. – 1071 с. 
6. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера 

послуг / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. 

Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 
 

3 
тиждень 

липня  
22 – 26 
день 

1. Взяти участь у підготовці документів до 
укладення угод з постачальниками 

туристичних послуг та їх споживачами; 

проаналізувати ступінь їх реалізації і 

процес оперативного контролю 

виконання. 
2. Визначити домінуючих постачальників 

Самостійна 

робота 
1. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи 
туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – 360 с. 
2. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти)/ О. О. Любіцева.. – К.: 

Альтерпрес, 2002. – 436 с. 
 

32 год Липень  
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туристичних послуг і ринку продажу 

туристичного продукту за формами та 

видами туризму. 
3. Скласти посадові інструкції для двох-
трьох співробітників відділу (на 

конкретному прикладі). 
4. Виконати індивідуальне науково-
дослідне завдання. 
 

3 
тиждень 

липня  
27 – 28 
день 

Оформлення звіту практики. Захист 

звіту з практики. Узагальнення 

результатів навчальної практики. 
 

Самостійна 

робота, дискусія 
1. Мальська М.П. Методологія та організація 
наукових досліджень./ М. П. Мальська, І. Г. 
Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. -  170 с.  
2. Юринець В. Є. Методологія наукових 

досліджень: навч. посіб. / В. Є. Юринець. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 
 

16 год Липень  
2021 

 Захист звіту з практики    липень – 
листопад 
 2021 

 
 


