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ВСТУП 

 

Згідно з Законом України «Про освіту» обов'язковою частиною освітньо-

професійної підготовки здобувачів вищої освіти вищих закладів освіти є практика. 

Навчальна практика з краєзнавства є невід'ємною складовою практичної 

підготовки молодшого бакалавра з туризму. 

Навчальна практика проводиться впродовж двох тижнів на першому курсі 

навчання, що відповідає навчальному плану підготовки молодшого бакалавра.  

Навчальна практика з краєзнавства проводиться на базі туристичних 

підприємств, історико-культурних комплексів, музеїв, галерей тощо. 

Здобувачі вищої освіти на практиці повинні усвідомити, що сфера їх 

майбутньої діяльності стає все більш значущою в економічному розвитку 

незалежної України, поступово перетворюється на високорентабельний сектор 

економіки та важливий засіб культурного розвитку громадян. 

Важливою передумовою опанування фаху є необхідність набуття комплексу 

фундаментальних і професійних знань, усвідомлення специфіки функціонування 

підприємств туристичного бізнесу на ринку, встановлення активної творчої та 

громадської позиції. 

Значне місце в навчальній практиці приділяється комплексному аналізу 

об’єктів практики з краєзнавства, усвідомлення їхнього культурно-історичного та 

соціального значення у підготовці молодшого бакалавра з туризму; підвищенню 

рівня загальної освіченості; створенню умов для розкриття та розвитку 

особистості. 

Особливе значення в навчальній практиці має: ознайомлення здобувачів 

вищої освіти першого курсу із професійним призначенням; основними 

виробничими функціями організатора подорожей (екскурсій); зі специфікою 

змісту його діяльності на туристичних підприємствах, бюро подорожей та 

екскурсій, інших сферах діяльності з основними завданнями фахівця туристичного 

обслуговування. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета і завдання практики  
Метою навчальної практики з краєзнавства є ознайомлення здобувачів 

вищої освіти зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою 

професійної діяльності, з туристично-рекреаційними об’єктами в регіонах 

України, функціонуванням туристичних закладів та природно-заповідними 

структурами. 

 

Основними завданнями навчальної практики з краєзнавства є: 
  ознайомлення із загальною структурою бази проведення практики; 

  ознайомлення з професійними вимогами до фахівця з туризму, 

необхідними практичними вміннями та навичками; 

  ознайомлення із сферою майбутньої професійної діяльності, переліком 

основних типів і категорій підприємств, які обслуговують туристів та місцеве 

населення;  

 визначення посад, які може обіймати практикант на підприємствах 

туристичної індустрії; 

  виявлення територіальних особливостей природних, культурно-

історичних та соціально-економічних ресурсів для розвитку туризму в обраному 

регіоні, оцінюванні придатності території для потреб туризму; 

  опис існуючих туристичних ресурсів перспективних туристичних 

маршрутів та вивчення можливості їх впровадження; 

  дослідження діючого рекреаційного підприємства сфери туризму; 

 проведення історико-культурного аналізу розвитку території, визначення 

ролі і значущості рекреаційного потенціалу території; 

  визначення особливостей організації навчальної, науково-дослідної, 

діяльності під час проходження практики; 

 характеристика новітніх інноваційних технологій, методів активізації 

досліджень та застосування їх при описі результатів роботи. 

 

Об’єктами дослідження можуть бути підприємства, групи туристичних, 

ресурсів: природних; історико-культурних (історичних, краєзнавчих,); соціально-

економічних (туристичної інфраструктури, демографічних тощо). 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою здійснюється 

викладачами випускової кафедри. 

Розподіл здобувачів вищої освіти на практику проводиться кафедрою 

відповідно до укладених договорів з підприємствами індустрії туризму. 

Закріплення здобувачів вищої освіти за базами практики та призначення 

керівників від кафедри оформлюється наказом ректора університету. 

Керівник практики від випускової кафедри: 

– оцінює стан та відповідність бази практики основним вимогам та 

готовності для приймання здобувачів вищої освіти; 

– проводить інструктивні збори здобувачів вищої освіти, які направляються 

на практику;  

– надає практикантам необхідні документи для направлення на базу 

практики, програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання;  

 – повідомляє здобувача вищої освіти про систему звітності з практики, а 

саме: порядок подання письмового звіту, стандарти оформлення, завдання;  

– здійснює перевірку звітів з практики і допускає їх до захисту;  

– бере участь у роботі комісій по захисту звітів з практики, які створюються 

в даний період на кафедрі;  

– готує і подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики 

здобувачів вищої освіти із зауваженнями та пропозиціями для розгляду на 

засідання кафедри. 

Основними обов’язками керівників практики від підприємства  об’єкту 

практики є: 

– організація робочого місця і створення необхідних організаційно-

технічних умов для проходження практики; 

– забезпечення здобувачів вищої освіти необхідною інформацією, 

документами, нормативними та іншими матеріалами з питань, аналізу і 

планування господарської діяльності підприємства тощо;   

– залучення практикантів до активної участі в поточній роботі структурного 

підрозділу – місця практики;  

– здійснення контролю за виконанням як окремих завдань, так і програми 

практики в цілому;  

– наприкінці проведення практики її керівник повинен перевірити 

письмовий звіт, підготувати відгук щодо підсумків захисту практики здобувачем 

вищої освіти. 

 

Обов’язки здобувачів вищої освіти при проходженні практики: 

– до початку практики одержати у керівника практики всі необхідні 

документи і консультативну інформацію щодо їхнього оформлення;  

– своєчасно прибути на об’єкт практики і забезпечити роботу па місці 

відповідно до отриманих завдань;  

– регулярно відвідувати консультації на кафедрі;  
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– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників;  

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– вчасно скласти звіт з практики; 

– захистити звіт з практики у встановлений термін. 

Навчальна практика здобувачів вищої освіти закладу вищої освіти 

проводиться на підприємствах індустрії туризму, незалежно від форм власності, 

типів господарської діяльності, організаційно-правового статусу.  

На підприємствах, обраних об’єктами практики повинні застосовуватися 

передові форми та методи управління і організації туристичної роботи,  а також 

впроваджуватися прогресивні технології надання туристичних послуг.  Повинні 

працювати висококваліфіковані фахівці, які здатні створити відповідні умови 

здобувачам вищої освіти у здобутті професійних навичок. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно (з дозволу випускової кафедри) 

підбирати для себе місце проходження практики.  

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Робочою програмою практики передбачено виконання комплексу типових 

завдань з організаційної, навчальної та пізнавальної діяльності, які повинен вміти 

виконувати молодший бакалавр з туризму освітньої програми «Туризм» 

 

Календарний план проходження практики 

 

№ Напрям роботи 
Кількість 

днів 

1. 
Оформлення на практику, ознайомлення з об’єктом практики, 

переліком виконуваних робіт 
1 

2.  Виявлення ресурсів для розвитку туризму 2 

3.  
Дослідження територіальних особливостей природних, культурно-

історичних та соціально-економічних ресурсів 
2 

4.  
Загальна характеристика основних типів і категорій підприємств, 

які обслуговують туристів 
2 

5.  
Проведення історико-культурного опису розвитку території та 

аналізу об’єктів туристичної індустрії 
3 

6.  Виконання завдання за визначеною тематикою 2 

7.  Характеристика професійної діяльності фахівця з туризму 1 

8.  Оформлення щоденника практики та підготовка звіту 1 

 

 

 

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
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1. Оформлення на практику і знайомство з підприємством 

Інструктаж з техніки безпеки 

Перед початком практики здобувач вищої освіти знайомиться з керівником 

практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку і своїм графіком 

виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки 

безпеки. На період проходження практики здобувачем вищої освіти, відділ кадрів 

закладу вищої освіти створює наказ, в якому закріплюється керівник від бази 

практики. 

2. Загальна характеристика бази практики 

Здобувач вищої освіти повинен охарактеризувати базу практики за такими 

ознаками: 

- підприємство (установа) якої форми власності, статус підприємства за 

розміром; 

- організаційно-правова форма; 

- установчі документи (статут та інші); 

- ліцензія на право здійснення даного виду діяльності; 

3. Види та  структура послуг установи (підприємства) індустрії туризму. 

На підприємстві здобувачу вищої освіти потрібно проаналізувати: 

- структуру послуг, що надаються підприємством; 

- обсяг надання основних і додаткових послуг на підприємстві; 

- основні служби закладу підприємства індустрії туризму, їх характеристика 

та взаємозв'язок, організація їх роботи; 

– проаналізувати стан та розвиток матеріально-технічної бази підприємства 

індустрії туризму;  

– дослідити кількісний і якісний склад послуг підприємства в цілому і по 

окремих видах послуг, (у натуральних, вартісних, умовних показниках). 

4. Організація дослідження об’єктів практики 

Згідно з методикою проведення досліджень об’єктів практики процес 

охоплює три послідовних етапи: підготовчий, основний та заключний. 

Підготовчий етап є періодом теоретичного опрацювання матеріалу. 

Складається загальна схема вивчення об’єктів туризму, календарний план 

проведення робіт, маршрут по об’єкту (ах) практики.  

Основний етап стосується безпосереднього проведення дослідницьких робіт 

під час маршрутних (підсистемних) спостережень. Практикант виконує 

дослідження, вивчаючи свій вид туристичних ресурсів. Досліджуються не тільки 

наявність того чи іншого ресурсу, а також ступінь його привабливості та 

використання.  

Заключний етап є періодом опрацювання зібраного матеріалу, теоретичних 

узагальнень та формулювання висновків про використання території для потреб 

туризму. Підсумком практики є написання звіту про виконану роботу. 

5. Вибір об’єкту дослідження 

Об’єктами дослідження навчальної практики можуть бути: 

Релігійно-туристичні об'єкти (РТО) досліджуваного регіону. 

План опису релігійно-туристичних об’єктів: 
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1. Назва об’єкту.  

2. Місце знаходження РТО, найближчі великі населені пункти.  

3. Як дістатись до РТО.  

4. До яких туристичних маршрутів включений РТО.  

5. Історія створення РТО.  

6. Історичні події, пов’язані з РТО.  

7. Легенди, пов’язані з РТО.  

8. Сучасний стан РТО.  

 

Архітектурно-історичні об’єкти (АІО) досліджуваного регіону. 

План опису архітектурно-історичних об’єктів: 

1. Назва об’єкту.  

2. Місце знаходження АІО, найближчі великі населені пункти.  

3. Як дістатись до АІО.  

4. Архітектурний стиль АІО.  

5. До яких туристичних маршрутів включений АІО.  

6. Історія створення АІО.  

7. Історичні події, пов’язані з АІО.  

8. Легенди, пов’язані з АІО.  

9. Сучасний стан АІО. 

 

Природно-заповідні території (ПЗТ) та розвиток туризму в регіоні 

План опису природно-заповідних об’єктів: 

1. Назва об’єкту.  

2. Місце знаходження об’єкту ПЗТ.  

3. Як дістатись до об’єкту ПЗТ.  

4. Площа об’єкту ПЗТ.  

5. Історія створення об’єкту ПЗТ.  

6. Природа об’єкту ПЗТ.  

7. Туристичне використання об’єкту ПЗТ.  

8. Легенди, пов’язані з об’єктом ПЗТ.  

9. Сучасний стан об’єкту ПЗТ. 

 

Природні умови для розвитку туризму та рекреації в регіоні 

План опису природно-географічних ресурсів розвитку туризму: 

1. Просторове положення.  

2. Геологогічні особливості.  

3. Клімат.  

4. Водні ресурси.  

5.Флористичні ресурси.  

6. Фауністичні ресурси.  

7. Рекреаційно-туристське використання. 

8. Легенди, пов’язані з природними ресурсами.  

9. Екостан регіону. 
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Етнокультурна спадщина регіону як основа для розвитку етнотуризму. 

План опису етнокультурної спадщини та розвитку етнотуризму: 

1. Популярність та актуальність етнотуризму.  

2. Розвиток етносу в регіоні.  

3. Опис соціально-історичних та духовно-культурних процесів, що 

зумовлюють виникнення етносів.  

4. Характеристика етнографічних груп в регіоні.  

5.Розробка маршруту етнотуризму.  

 

Лікувально-оздоровчі місцевості та санаторно-курортні заклади 

регіону. 

План опису лікувально-оздоровчої місцевості та санаторно-курортних 

закладів регіону: 

1. Популярність та актуальність санаторно-курортних закладів.  

2. Розвиток туристичної рекреації лікувально-оздоровчої місцевості.  

3. Опис історико-культурних процесів, що зумовлюють виникнення 

санаторно-курортних закладів регіону.  

4. Характеристика послуг санаторно-курортних закладів регіону.  

5.Розробка маршруту оздоровчого туризму.  

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ 
 

Відповідальність за проходження і контроль практики покладаються на 

керівника практики ННІ ЕБО.  

Керівники практики:  

• контролюють відвідування здобувачами вищої освіти об’єктів практики;  

• рекомендують здобувачам вищої освіти необхідну літературу, 

допомагають її опрацювати;  

• розробляють графік виконання індивідуального завдання, доводять його до 

відома здобувачів вищої освіти, слідкують за його дотриманням;  

• контролюють процес написання звіту з практики;  

• приймають звіт від здобувачів вищої освіти про результати виконання 

індивідуальних завдань (наприклад, опис пам’яток, складених біографічних та 

інших довідок, належним чином оформленого екскурсійного маршруту тощо) та 

проводять контроль засвоєння матеріалу у формі усного заліку;  

•  виставляють оцінку за практику.  
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6. СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ І НАПИСАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Головний підсумковий документ з краєзнавчої практики – письмовий звіт. 

Він повинний містити: 

– титульний аркуш; 

– щоденник з переліком обов’язків та характеристикою практиканта; 

– календарний графік проходження практики; 

– основні положення техніки безпеки під час проходження практики; 

– зміст; 

– перелік умовних позначень (за необхідності); 

– вступ із зазначенням методологічних складових практики – мети, завдань, 

цілей, методів досліджень; 

– основну частину (складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. 

Кожний розділ починають з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюють 

висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних 

результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних 

подробиць); 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки. 

До змісту основної частини звіту варто включати наступні відомості. 

1) Організація практики. В цій інформаційній частині звіту варто висвітлити 

питання підготовки до практики; навести обґрунтування вибору території та 

тематики дослідження тощо. 

2) Відомості про район дослідження на практиці і результати краєзнавчого 

дослідження. Ця частина звіту, що ґрунтується на власних спостереженнях і 

висновках та матеріалах, зібраних під час особистих маршрутних і стаціонарних 

спостережень тощо, містить: 

1) характеристику краєзнавчих досліджень; 

2) характеристику місцевості з описом досліджуваних природних 

особливостей; 

3) суспільно-географічну характеристику району із відомості про населення, 

населені пункти і транспортне сполучення між ними; визначні місця; туристську 

характеристику; 

4) історико-культурний аналіз місцевості, або об’єктів, що досліджувалися 

під час практики. 

При висвітленні зазначених питань необхідно максимально використати 

наявну літературу та інформаційні джерела до звіту, з яких запозичуються певні 

відомості та матеріали. 

У висновках до звіту підбиваються підсумки практики, робляться висновки 

щодо здобутих знань, вмінь і навичок, дається конкретна оцінка методик здобуття 

краєзнавчої інформації, їхньої ефективності; наводяться рекомендації для інших 

груп щодо організації практики. 
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Список використаних інформаційних джерел – літературні джерела, 

інтернет-ресурси, використані як під час підготовки до практики, так і при 

складанні звіту, наводяться у кінці звіту (відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 

правила складання»). 

Додатки можуть вміщувати копії документів, експонатів. Також у додатку 

вміщують фотозвіт (можливо на електронному носі).  

Приклад оформлення титульної сторінки звіту, а також приклад можливого 

змісту звіту з краєзнавчої практики наведений у додатках Б і В цих методичних 

рекомендацій.  

Додатки оформлюють як продовження звіту, розміщуючи їх у порядку 

появи посилань у тексті звіту. Кожний додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток (наприклад, 

«Додаток А»). Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як 

додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, «Додаток А.2» 

– другий розділ додатка А; «Додаток В.3.1» – перший підрозділ третього розділу 

додатка В. Ілюстрації й таблиці, розміщені в додатках, нумерують як окремі 

додатки (або підрозділи додатків). 

Звітність та контроль рівня засвоєних вмінь і навичок за підсумками 

краєзнавчої практики 

Навчально-виробнича краєзнавча практика передбачає наступні форми 

звітності.  

1. Здобувач вищої освіти зобов’язаний представити щоденник проходження 

практики, в якому мають бути відображені всі складові практики та план-конспект 

індивідуального дослідження.  

2. Упродовж трьох днів після закінчення практики здобувач вищої освіти 

(група) зобов’язаний подати керівнику групи звіт та виконане індивідуальне 

завдання. Маршрут має бути складений на належному рівні, відповідати всім 

вимогам. Звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту мають 

бути зшитими.  

3. Керівник практики перевіряє звіти та рівень оволодіння здобувачами 

вищої освіти теоретичним матеріалом та практичними навиками та виводить 

диференційовану оцінку.  
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7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Підсумком набутих здобувачами вищої освіти під час практики знань та 

практичних навиків є захист звіту, оціненого керівником а також підтвердження 

знань (усне опитування), набутих під час практики  перед комісією, призначеною 

для прийняття захисту практики. 

Перед захистом керівник практики інформує кафедру щодо фактичних 

термінів початку і закінчення практики, складу групи здобувачів вищої освіти, які 

пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної охорони 

на базі практики, а також з інших питань організації та проведення практики.  

Що підлягає контролю: структура звіту, звіт про характеристику виявлених 

об’єктів та пам’яток, звіт про зібрану інформацію та складання відповідних 

матеріалів,  захист індивідуальних завдань, складання бібліографії, оформлення 

підсумкової звітної документації практики, додатків.  

Система оцінювання:  

•  робота на об’єктах практики – 30 балів;  

• індивідуальна робота – 40 балів;  

•  захист звіту з практики – 30 балів.  

Отримання оцінки з краєзнавчої практики передбачає проведення кожним 

здобувачем вищої освіти захисту практики у формі відкритого захисту 

представленого звіту. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Під час оцінювання результатів практики враховуються такі показники: 

– організованість, дисциплінованість і добросовісне ставлення до роботи 

практиканта, його ініціативність і творчість; повнота виконання програми 

практики та ведення щоденника; 

– якість оформлення документації; 

– своєчасність здачі документації; 

– відповіді здобувача вищої освіти на поставлені запитання під час захисту 

звіту. 

Критерії оцінювання практики 

№ п/п Вид контролю Бали 

1. Виконання завдань практики 

Оформлення щоденника 

Самостійна та індивідуальна робота (пропозиції 

щодо покращення діяльності) 

20 

20 

 

15 

2. Виступ з доповіддю на захисті практики 20 

3. Відвідування бази практики. 10 

4. Відповіді на запитання 15 
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Сума набраних рейтингових балів під час проходження та захисту практики 

переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає 

семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) 

визначення цих оцінок. 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 Відмінно 

зараховано 

82-89 
Добре 

75-81 

69-74 
Задовільно 

60-68 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

90 – 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики здійснена практикантом на високому рівні; практикант 

проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних 

видів роботи, знає і вміє застосовувати у практичній діяльності сучасні технології 

і нові інформаційні засоби, користується повагою та авторитетом серед 

колективу бази практики, методистів, керівників практики; здав у визначений 

термін документацію, оформлену на високому рівні. 

 82 – 89 балів – B («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому рівні; 

були допущені незначні помилки у період проходження практики, але були 

самостійно виправлені; практикант не допускав недисциплінованості, 12 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його діяльність добре 

відзивалися в колективі, в якому він перебував у період проходження практики; 

подав у визначений термін правильно оформлену документацію.  



 
 

15 
 

75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав 

незначні помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг 

самостійно їх виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 

дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках роботи, 

одержав добрі відгуки колективу бази практики, методистів, керівника; подав 

вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і 

виправлення за вказівкою групового керівника практики.  

69 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої освіти 

проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний та 

ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта у період 

проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим запізнення 

подав документацію.  

60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться здобувачу вищої освіти в тому 

випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна 

характеристика діяльності на базі практики практиканта з боку керівників 

практики – «задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує доповнень і 

виправлень.  

35 – 59 балів – Fx («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Роботу, передбачену програмою з практики, виконав на низькому 

професійному рівні, допускав помилки, пов'язані зі знанням теоретичного 

матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав негативний відгук про 

роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за певних 

умов може повторно пройти практику і отримати позитивну оцінку. Подав 

документацію з великим запізненням, допустив значні помилки в її оформленні.  

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та 

залікової книжки здобувача вищої освіти за підписами членів комісії.  
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9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основні 

1. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з 

краєзнавства спеціальності 242 «туризм» за навчальним планом підготовки 

молодшого бакалавра (для студентів ННІ економіки та бізнес-освіти) / уклад. 

М. Г. Акулов). Умань. :УДПУ імені Павла Тичини, 2020. 33 с.  

2. Краєзнавство Черкащини: збірник. Науково-популярне видання 

Черкаської обласної організації національної спілки краєзнавців України. № 

10/2013 / редкол.: В. М. Мельниченко, М. І. Борщ, Т. А. Клименко та 

ін.  Черкаси : Вертикаль, 2013.  247  с.  

3. Афанасьєв О. Є. Троценко О. В. Краєзнавча практика: навчальний 

посібник. Донецьк: Моно-Літ, 2011. 126 с. 

4. Браславська О. В. Краєзнавство і туризм : навч. посібник / уклад. 

О. В. Браславська. Уманський ДПУ імені Павла Тичини.  Умань : Візаві, 

2014.  214 с. 

5. Маланюк Т. З. Краєзнавство і туризм: навчальний посібник. Ін-т туризму 

Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : ФОП   І. 

О. Іванців, 2010.  199  c.  

6. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство: навч. посібник.: М-во культури і 

мистецтв України К. : Альтерпрес, 2009.  351 c. 

7. Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство : 

навчальний посібник. /  за ред. Ф. Д. Заставного.  К. : Знання, 2008.  575 с. 

8. Тімець, О. В. Краєзнавство. Рекреація. Туризм: навч. посібник-практикум 

. МОН України, Уманський ДПУ імені П. Тичини, Ін-т природничо-математичної 

та технолог. освіти.  Умань : Візаві, 2010.  75 с.  

9. Туристичне краєзнавство : науково-методичний посібник. Ін-т соціальної 

та економічної освіти ./уклад. І. Л. Яремчук/ Умань : ПП Жовтий, 2011.  122 с. 

 

Допоміжні 

1. Дем'янчук, Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії /  За ред. 

М. М. Дубина.  К. : Просвіта, 2006.  293 с. 

2. Жванко, Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій (для студ. усіх курсів 

денної і заочної форм навч. напрямів підготовки: 6.030504 "Економіка 

підприємства", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент"). Х. : ХНАМГ, 

2010. URL : http://udpu.org.ua/library_files/6470_01.pdf.  

3. Історичне краєзнавство: навч.-метод. посібник / уклад. 

З. О. Возна.  Умань : УДПУ. Софія, 2007.  158 c. 

4. Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку : 

колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк; рец.:  Чирва О. Г., Шатохін А. 

М., Басюк Д. І.Умань : Візаві, 2018. 198 с. 

5. Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство : навчальний посібник. К. : КНТ, 

2008.  294 с. 
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Додаток А 

 

Краєзнавча анкета про населений пункт  (об’єкт туризму) 
 

1. Адреса: село сільської (селищної) ради, район, область.  

2. Кількість мешканців.  

3. Кількість будинків.  

4. Давні назви населеного пункту. Коли і чому змінювалися?  

5. Географічна характеристика і координати.  

6. Перша письмова згадка (посилання на джерело).  

7. Легенди і перекази про походження назви.  

8 Відомості про навчальні заклади, установи і підприємства, заклади культури, 

церкви, пам’ятки історії та культури.  

9. Відомості про музейні заклади (час заснування, характеристика фондів та 

експозиції).  

10. Відомості про відомих людей минулого.  

11. Цікаві сучасні особи.  

12. Окремі історичні події, важливі для села і мешканців.  

13. Відомості про репресованих окупаційними і тоталітарними режимами.  

14. Відомості про жителів, що загинули під час Другої світової війни.  

15. Які свята і обряди найбільш характерні?  

16. Чи були поруч зниклі населені пункти (назви, історія, причини зникнення)?.  

17. Які географічні об’єкти є навколо (річки, озера, гори, долини тощо)?  

18. Які ремесла і промисли відомі у селі?  

19. Чи згадується село в художній літературі та образотворчому мистецтві?  

20. Інші відомості, документи, фотографії, ілюстрації, карти тощо.  

 

Додаток Б 

План 

вивчення краєзнавчого музею 
 

1. Назва, час заснування, адреса (область, район, місто, село).  

2. Хто стояв у витоках створення закладу.  

3. В якому приміщенні знаходиться?  

4. Кількість одиниць зберігання, назвати колекції та раритетні експонати.  

5. Структура експозиції: про що розповідають зали.  

6. Види діяльності музею: лекції, клуби, диспут-клуби, виставки, конференції, 

видавнича діяльність тощо.  

7. Відвідування музею (кількість екскурсантів та їх склад).  

8. Додатки.  

9. Дата складання «_ »__ 200 р.  
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Додаток В 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

  

(назва підприємства, установи, організації) 

здобувача вищої освіти    

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

 

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи 

Освітній ступінь молодший бакалавр 

Спеціальність 242 «Туризм» 

 

 

  курс, група ____________________   
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Здобувач вищої освіти ________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Прибув на підприємство, організацію, установу 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи «  »  20  року 

 

 

(підпис)     (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи «  »  20  року 

 

 

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної 

особи) 
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Календарний графік проходження практики 

 

№

 

з/

п 

 

Назви 

робіт 

Тижні проходження 

практики 
 

Відмітки про 

виконання 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Керівники практики: від УДПУ 

   

(підпис) 

___________________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

від підприємства, організації, 

установи 

 

   

(підпис) 

 

___________________________ 

(прізвище та ініціали) 
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Робочі записи під час практики 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 

 

(назва підприємства, організації, установи) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Керівник практики від підприємства,  

організації, установи  ___________________________-___________________________________  

                                                                  (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Печатка                                                                                      «___» ______________20____ року 
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Відгуки осіб, які перевіряли проходження практики 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження рактики 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Дата захисту «  »  20  року 

 

Оцінка: 

за національною шкалою  _________________ 

                                                                                    (словами) 

Кількість балів   _______________ 

                                                                                       (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS    

Керівник практики від УДПУ 

(підпис)                                      (прізвище та ініціали)  
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Додаток  Д 

Характеристика (відгук) 

на роботу здобувача вищої освіти групи    

____________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

«  »  20 р. 

 

Посада керівника практики 

від організації  

 

                            
(підпис) (прізвище, ініціали)  

 

печатка 
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Додаток Ж 

Зразок титульної сторінки звіту 

 

Уманський державний педагогічний університет 

 імені Павла Тичини 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

 

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-

ресторанної справи 

 

 

 

ЗВІТ 

з проходження навчальної практики з краєзнавства  

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(назва організації) 

 

Здобувач вищої освіти __курсу__групи  

П.І.Б.________________________ 

Керівник практики (від університету): 

П.І.Б.________________________ 

Керівник практики (від бази практики):  

П.І.Б.________________________ 

 

 

Умань 202__ рік 


