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ВСТУП 

Проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики на підприємствах 

туристичної індустрії передбачається навчальними планами підготовки здобувачів освітньо-

професійної програми Туризм початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти «молодший 

бакалавр» спеціальності 242 «Туризм». 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти є важливим етапом наскрізної практичної 

підготовки фахівців з туризму та невід'ємною складовою частиною підготовки молодших 

бакалаврів, яка передбачає впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної 

підготовки з удосконаленням рівня професійних знань та практичних навичок. 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Основною метою виробничої практики здобувачів вищої освіти є відповідальний період 

набуття певних практичних навичок згідно отриманих теоретичних знань в туристичній галузі. 

Вона доповнює і вдосконалює отримані здобувачами вищої освіти теоретичні знання з 

комплексу дисциплін, які пов’язані між собою, поглиблює і розширює набутий досвід 

попередньої навчальної практики, надає можливість набуття професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах в 

сучасних умовах. 

Здобувачі вищої освіти під час проходження виробничої практики повинні навчатися 

самостійно вирішувати типові задачі, які притаманні видам діяльності, самостійно навчатися 

здійснювати пошук потрібної інформації про стан роботи підприємства на ринку товарів та 

послуг, аналізувати її, виявляти основні фактори, що обумовлюють фактичний стан діяльності 

підприємства, розкривати основні тенденції його розвитку, пояснювати їх, пропонувати науково 

обґрунтовані висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності. 

Одним із головних етапів у виробничій практиці є ознайомлення здобувачів вищої освіти 

з функціональними обов’язками службових осіб з профілю професійної діяльності, їх функціями, 

правами та обов’язками у відповідних підприємствах туристичної індустрії: здобуття 

професійних навичок на посадах, відповідно до фахового спрямування та освітнього рівня, 

технології виконання основних організаційно-технологічних процесів, які здійснюються на 

підприємстві певного типу та організаційно-правової форми господарювання. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ 

Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою здійснюється викладачами 

випускової кафедри. 

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 практикантів; 

– проводить інструктивні збори здобувачів вищої освіти, які направляються на практику;  
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– надає практикантам необхідні документи для направлення на базу практики, програму, 

щоденник, календарний план, індивідуальне завдання;  

– повідомляє здобувача вищої освіти про систему звітності з практики, прийняту на 

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

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

– бере участь в 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 діяльності підприємства 

тощо;   

– залучення практикантів до активної участі в поточній роботі структурного підрозділу – 

місця практики (комерційного та інших відділів);  

– здійснення контролю за виконання як окремих завдань, так і програми практики в 

цілому;  

– наприкінці проведення практики її керівник повинен перевірити письмовий звіт 

здобувача вищої освіти, підготувати відгук щодо підсумків проходження практики здобувачами 

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;  

– 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. 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти проводиться на підприємствах туристичної 

індустрії 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 роботи, маркетингової діяльності, а також 

впроваджуватися прогресивні технології виробництва, організації праці та управління; 
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працювати висококваліфіковані фахівці, які здатні створити відповідні умови практикантам у 

здобутті професійних навичок. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно (з дозволу випускової кафедри) підбирати для 

себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.  

3. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Робочою програмою практики передбачено виконання комплексу типових завдань з 

організаційної, планово-економічної, маркетингової та управлінської діяльності підприємства, 

які повинен вміти виконувати молодший бакалавр з туризму спеціальності 242«Туризм» 

Календарний план з проходження виробничої практики на туристичному підприємстві 

№ п/п Етапи роботи К-сть робочих 

днів 

1. Характеристика туристичного підприємства  

1.1. Загальна характеристика туристичного підприємства: назва, 

місце розташування фірми; рік створення; форма власності. 

 

1.2. Організаційно-правова форма підприємства.  

1.3. Установчі документи (статут та ін.)  

1.4. Ліцензія на право здійснення даного виду діяльності  

1.5. Організаційна структура підприємства   

2. Організація роботи туристичного підприємства  

2.1. Аналіз особливостей обслуговування різних категорій та типів 

клієнтів туристичним підприємством 

 

2.2. Проаналізуватидіяльність підприємств щодо залучення туристів та 

роботи фірмипо пошуку клієнтів і створення банку даних 

 

2.3. Оцінка  процесу доведення туристичного продукту до споживача  

3. Аналіз діяльності туристичного підприємства  

3.1. Аналіз роботи туристичного підприємства   

3.2. Аналіз матеріальних та трудових ресурсів  

3.3. Аналіз доходів і витрат підприємства  

3.4. Організація маркетингової діяльності на підприємстві  

 Оформлення звіту  

 Всього  

Календарний план з проходження виробничої практики в музеї 

№ п/п Етапи роботи К-сть робочих 

днів 

1. Характеристика установи  

1.1. Загальна характеристика музею: назва, 

місце розташування; рік створення; історія музейної установи. 

 

1.2. Структура музейної установи  

1.3. Установчі документи (статут та ін.)  

2. Організація фондової роботи музею  

2.1. Аналіз музейного фонду (музейної колекції, музейного зібрання)  

2.2. Аналіз процесу комплектування, обліку та збереження фондів  

3. Експозиційно-виставкова діяльність музею  

3.1. Аналіз методів і принципів побудови експозицій.  

3.2. Аналіз засобів художнього оформлення експозицій. Експозиційне 

приладдя. Експозиційні матеріали. 

 

3.3. Аналіз типів виставок в музеї.  

4. Екскурсійна діяльність музею  

5. Маркетингова діяльність у музейній справі  

6. Використання інформаційних технологій  

 Оформлення звіту  

 Всього  
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4.1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 (ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО) 

Оформлення на практику і знайомство з підприємством 

Інструктаж з техніки безпеки 

Перед початком практики здобувачвищої освіти знайомиться з керівником практики від 

підприємства, правилами внутрішнього розпорядку і своїм графіком відвідування бази практики. 

Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки. На період проходження 

практики здобувачами вищої освіти, відділ кадрів ЗВО створює наказ, в якому закріплюється 

керівник від бази практики. 

1.Характеристика туристичного підприємства 

Здобувач вищої освіти повинен охарактеризувати підприємство за такими пунктами: 

1.1. форма власності, статус підприємства за розміром; 

1.2.  організаційно-правова форма; 

1.3. установчі документи (статут та інші); 

1.4. ліцензія на право здійснення даного виду діяльності; 

1.5. організаційна структура підприємства включаючи структуру підрозділів; 

2.Організація роботи туристичного підприємства 

Місце практики: відділ організації туристичних подорожей, операційний відділ, фірма-

турагент. 

2.1.  Здобувач вищої освіти повинен  проаналізувати  процес  організації  

туристичних  подорожей фірмою, для цього необхідно: 

– охарактеризувати програми перебування туристів та вивчити особливості 

обслуговування різних категорій та типів клієнтів: іноземних туристів, що подорожують по  

Україні  вітчизняних  туристів,  що  подорожують  за  межі  України,  та  вітчизняних туристів, 

що подорожують по Україні;  

– ознайомитися з особливостями обслуговування дитячих груп, забезпечення сімейного 

відпочинку, збірних груп, поїздок зі спортивно-оздоровчою метою, на лікування, екскурсійно-

пізнавальною та рекреаційною метою та ін.;  

– ознайомитися з особливостями створення програм перебування для різних категорій 

споживачів у відповідності до контингенту, мети подорожі, виду ринку (міжнародного: 

закордонного та іноземного; внутрішнього туризму) та інших  факторів; 

Дати пропозиції щодо поліпшення туристичного продукту для різних категорій 

споживачів, розширення географії маршрутів та турів фірмою. 

2.2. З метою визначення та дослідження процесів, що забезпечують ефективну 

діяльність туристичного підприємства здобувачу вищої освіти необхідно: 

–  проаналізувати діяльність підприємства щодо залучення туристів та роботи фірми по 

пошуку клієнтури і створення банку даних. 
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Дати рекомендації щодо поліпшення роботи по залученню туристів туристичним 

підприємством. 

2.3. З метою оволодіння практичних навичок технології організації туристичних 

подорожей здобувач вищої освіти повинен: 

– вивчити процеси резервування та бронювання; безпосередньо саму організацію 

туристичного обслуговування; контроль за дотримуванням умов подорожі; умови розрахунків за 

туристичне обслуговування між клієнтами та турфірмою, між турфірмою та виробниками 

турпослуг; 

– вивчити роботу туристичного підприємства по наданню основних, додаткових та 

спеціалізованих туристичних послуг; 

– дослідити та охарактеризувати роботу туристичної фірми по забезпеченню безпеки 

туристичних подорожей; 

Дати рекомендації (пропозиції) щодо вдосконалення технології  організації та 

обслуговування туристів, документального оформлення процесів обслуговування туристів. 

3 Аналіз діяльності туристичного підприємства 

3.1. Аналіз діяльності  за 2 (3) роки та прогнозування обсягу пропозиції послуг 

підприємства. 

У туристичних підприємствах необхідно проаналізувати: 

а) структуру наданих послуг в динаміці з точки зору: контингенту туристів (групові, 

індивідуальні, сімейні); внутрішній туризм, міжнародний  (в т.ч. за країнами прибуття); місця 

розміщення туристів (стаціонарна власна мережа, сезонна мережа, залучена мережа); 

б) зміну обсягу наданих послуг по місяцях року, визначити сезонні коливання в 

реалізованому попиті на послуги підприємства впродовж року (сезонна хвиля); 

3.2. Аналіз  матеріально-технічної бази і трудових ресурсів підприємства. 

У цьому розділі практикант повинен в динаміці за 2 (3) роки: 

– проаналізувати стан та розвиток матеріально-технічної бази туристичного підприємства; 

– дослідити кількісний і якісний склад працівників підприємства; 

– дослідити форми і системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві; 

– зробити висновки щодо відповідності чисельності та структури кадрового складу 

працівників підприємства до обсягу та асортименту реалізованих послуг; 

Зробити висновки про основні тенденції змін показників, їх вплив на обсяг виробничої 

діяльності, зменшення рівня витрат, розмір прибутку підприємства. 

 3.3. Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників оплати 

праці. 

У процесі аналізу показників по праці необхідно: 

– дослідити кількісний і якісний склад працівників підприємства в цілому і по окремих 

підрозділах у динаміці, показники плинність кадрів та стабільність кадрового складу; визначити 

динаміку продуктивності праці робітників у цілому по підприємству, утому числі  основних  
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категорій  робітників  по виробничих  підрозділах  (у натуральних, вартісних, умовних 

показниках); 

– дослідити форми і системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві щодо 

окремих категорій працівників, тарифну сітку з системою посадових окладів і тарифних ставок; 

– зробити висновки щодо відповідності чисельності та структури кадрового складу 

працівників підприємства до обсягу та асортименту реалізованих послуг; 

3.4. Аналіз і планування доходів і витрат підприємства. 

У цьому розділі необхідно: 

– проаналізувати виконання плану валового доходу в звітному періоді та його динаміку за 

2-3 роки, структуру доходів по джерелах утворення: доходів; 

– проаналізувати порядок розподілу доходів підприємства; 

– проаналізувати структуру собівартості основних і додаткових послуг підприємства; 

– визначити розмір та характер впливу зміни рівня витрат на розмір одержаного у 

звітному періоді прибутку; 

3.5. Охарактеризувати маркетингову діяльність підприємства 

Описати функціональні обов’язки співробітників служби маркетингу. В разі відсутності 

функціональної служби визначити на кого покладені обов’язки щодо маркетингової діяльності та 

зміст цих обов’язків. 

Дати характеристику організації практичної реалізації наступних функцій маркетингу: 

аналітичної (як на підприємстві функціонує система збору та аналізу маркетингової інформації, 

чи визначено чітко цільовий сегмент (сегменти) споживачів), планової (хто відповідає за 

розробку стратегії і тактики маркетингу), виробничої (хто здійснює практичну реалізацію 

маркетингової політики), контролюючої (на кого покладені обов’язки по маркетинговому 

контролю). Визначити методи стимулювання збуту, які використовує підприємство. Визначити 

доцільність використання окремих рекламних заходів. Виявити резерви та дати пропозиції щодо 

поліпшення організації рекламних заходів та інформування покупців. 

Висновки та пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства 

Залежно від отриманих теоретичних знань, наукових інтересів та особистих побажань 

здобувач вищої освіти повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного 

нововведення (інновації). 

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних 

напрямів діяльності підприємства (управління персоналом, маркетингова-комерційна, 

організаційно-технологічна діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення 

(впровадження нових продуктів, диверсифікація, здійснення реального чи фінансового 

інвестування). 



10 
 

Розробка пропозицій повинна ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи 

підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного та закордонного досвіду 

кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності. 

  4.2.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (МУЗЕЙ) 

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 відвідування бази практики. 

Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки. На період проходження 

практики здобувачами вищої освіти, відділ кадрів ЗВО створює наказ, в якому закріплюється 

керівник від бази практики. 

1. Характеристика музейної  установи 

Здобувач вищої освіти повинен охарактеризувати підприємство за такими пунктами: 

1.1. місце розташування; рік створення; історія музейної установи;  

1.2. організаційна структура музейної установи, включаючи структуру підрозділів, 

організаційно-правова форма; 

1.3. установчі документи (статут та інші); 

2. Організація фондової роботи музею 

2.1. практикант має засвоїти поняття: музейний предмет, музейний фонд, музейна 

колекція, музейне зібрання; 

2.2. ознайомитися з процесом комплектування, обліку та збереження фондів (план 

комплектування, звітна документація, режим зберігання);  

– ознайомитися з процесом реставрації та консервації музейних предметів. 

– ознайомитися з видами науково-фондової роботи музею: 

Писемні джерела. Специфіка обліку та зберігання. 

Колекції фарфору. Методика вивчення. Створення каталогу. 

Колекція етнографії. Специфіка комплектування та опису. 

Колекція зброї. Реставрація предметів з металу та ін. 

3. Експозиційно-виставкова діяльність музею 

3.1. Аналіз методів і принципів побудови експозицій. 

– з метою набуття практичних навичок, здобувач вищої освіти має усвідомити роль 

експозиції, її види та сучасну організацію, різницю таких понять, як «експозиційний ансамбль», 

«експозиційний комплекс», їх структуру, основні елементи і принципи побудови; 

– охарактеризувати етапи роботи над експозицією (наукова концепція, тематична 

структура, розширена тематична структура, тематико-експозиційний план); 

– проаналізувати засоби художнього оформлення експозицій, експозиційне приладдя та 

експозиційні матеріали (оригінали, новоділи, муляжі, тексти, етикетки, анотації в експозиції). 

3.3. Аналіз типів виставок в музеї. 
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– проаналізувати типи виставок у музеї 

4. Екскурсійна діяльність музею 

– охарактеризувати види екскурсій у музеї; 

– ознайомитися з особливостями проведення різних видів екскурсій. 

Дати рекомендації (пропозиції) щодо вдосконалення організації та проведення екскурсій в 

музеї. 

5. Маркетингова діяльність у музейній справі 

– охарактеризувати рекламно-видавничу діяльність, спонсорство та благодійність, 

використання грантів. 

Дати рекомендації (пропозиції) щодо вдосконалення маркетингової діяльності музейної 

установи. 

6. Використання інформаційних технологій  

– ознайомитися із запровадженням обліку музейних фондів у цифровій формі, 

використання стандартів такого обліку; 

– проаналізувати цифрові бази даних музейних колекцій та переваги їхнього 

використання.  

– охарактеризувати нові перспективи для представлення музейних предметів у Інтернеті.  

– ознайомитися із віртуальними виставками. 

Дати пропозиції щодо поліпшення використання інформаційних технологій у музейній 

справі. 

Висновки та пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства 

Залежно від отриманих теоретичних знань, наукових інтересів та особистих побажань 

здобувач вищої освіти повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи музею або впровадження певного 

нововведення (інновації). 

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних 

напрямів його діяльності, так і передбачати принципові нововведення. 

Розробка пропозицій повинна ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи 

музею, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного та закордонного досвіду 

кращих музейних установ аналогічного та споріднених профілів діяльності. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

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. 
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Захист з практики приймається комісією, яка призначається завідувачем кафедри 

технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи. 

Звіт з практики повинен відповідати програмі практики. Звіт оформлюється протягом 

періоду проходження практики. 

Звіт виконується на папері формату А4 (210×297 мм). 

Поля: ліворуч – 20 мм, праворуч – 1,5 мм, зверху – 20 мм, знизу - 20 мм. 

При написанні звіту з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 

інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт. Текст пишеться на одній стороні аркуша. 

Робота повинна бути виконана друкованим способом. 

Обсяг роботи – 20-25 сторінок (без додатків). 

До тексту звіту додаються відповідні додатки (посадові обов’язки, штатний розклад, 

графіки, таблиці, бланки документів тощо). Додатки оформлюються як продовження звіту на 

наступних сторінках. Кожен додаток починається з нової сторінки. 

У правому верхньому кутку розміщується слово «Додаток». Додатки нумеруються з 

посиланням на них в основному тексті звіту. 

Складові звіту з практики: 

1. Титульний лист 

1. Щоденник проходження практики 

2. Характеристика від керівника бази практики із його підписом, що затверджений 

печаткою 

3. Основна частина 

4. Список використаних джерел 

5. Додатки (статистичні матеріали, фінансові звіти, схеми, нормативно-правові 

документи) 

Звіт про практику захищається здобувачем вищої освіти в присутності комісії.  
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ 

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 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою Кількість балів 

прописом цифрою 

А відмінно 5 90-100 

В дуже добре 4 82-89 

С добре 4 75-81 

Д посередньо 3 69-74 

Е задовільно 3 60-68 

FX незадовільно 2 35-59 

F незадовільно 2 1-34 

 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практики  

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, 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. 

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. 
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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. 
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3. Мальська М. П., Рутинський М. Й., Білоус С. В., Мандюк Н. Л. Економіка туризму: 

підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 538 с. 

4. Кіптенко В. К., Малиновська О. Ю.Організація екскурсійних послуг : підручник. 

Херсон : ОлдіПлюс, 2018. 516 с. 

5. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Організація та планування діяльності туристичних 

підприємств: теорія та практика : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 

246 с. 

6. Мальська М. П., Мандюк Н. Л. Основи маркетингу у туризмі : підручник. Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. 334 с. 

7. Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник : Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. 364 с. 

8. Основи туризмознавства: навч. посіб.; уклад.:Литвин О. В., Акулов М. Г. Умань : Візаві, 

2019. 169 с. 



15 
 

9. Тягунова Н. М. Основи організації туристичного бізнесу : кредитно-модульний курс : 

навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 129 с. 

Додаткова: 

10. Білоусов О. М., Лугінін О. Є., Морозова О. С., Соколова Л. В. Менеджмент 

туристичної галузі : підручник. Херсон : Гельветика, 2017. 579 с. 

11. Семенов В. Ф., Дишкантюк О. В., Олійник В. Д. Туристичне країнознавство : 
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Додаток А 
 

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 відповідальноїособи) 

 

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 
Печатка 

підприємства,організації,установи « » 20 року 
 

 

 

 

 
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальноїособи) 
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Календарний графік проходження практики 
 

 
№ 
з/п 

 

Назвиробіт 

Тижніпроходженняпрактики  
Відміткипро

виконання 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Керівники практики: 

Від вищого навчального закладу   
(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 таініціали) 

Печатка«___»______________20____року 
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Відгуки осіб, які перевіряли проходження практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датазахисту« » 20 року 

 

Оцінка: 
за національноюшкалою  
(словами) 

Кількість балів  
(цифрами і словами) 

за шкалоюECTS   
 

Керівник практики від УДПУ 

 

(підпис)                                           (прізвище таініціали) 
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Додаток  Б 

 

 

 

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 В 

Зразок титульної сторінки звіту 

 

Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини 

НН Інститут економіки та бізнес-освіти 

 

 

Кафедра технологій та організації 

туризму і готельно-ресторанної справи 

 

 

 

 

ЗВІТ 

з проходження виробничої практики 
 

в ______________________________________ 
(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 (рік) 


