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ВСТУП 

 

Навчальна ознайомча практика є обов'язковою частиною освітньо-професійної 

підготовки студентів вищих закладів освіти. Навчальна ознайомча практика «Вступ 

до фаху» є невід'ємною складовою практичної підготовки бакалаврів з туризму.  

Навчальна ознайомча практика проводиться у 2 семестрі на базі кафедри. 

Тривалість практики складає 4 тижні.  

Метою навчальної ознайомчої практики «Вступ до фаху» є ознайомлення 

студентів першого курсу зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою 

професійної діяльності, з роллю фахівців туристичного обслуговування в формуванні 

ефективної економіки, роль туризму у формування позитивного іміджу країни.  

Студенти 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 споживчих товарів і послуг, 

встановлення активної творчої та громадської позиції.  

Значне місце в практиці приділяється: загальним питанням галузевого 

стандарту вищої освіти в Україні; особливостям організації та змісту освітньо-

професійної програми підготовки фахівців з туристичного обслуговування на різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ; сутності навчального плану щодо підготовки 

бакалавра з туризму; організації виховної роботи у ВНЗ; спрямованої на формування 

національної свідомості та гідності громадянина України; підвищенню рівня 

загальної культури; створенню умов для розкриття та розвитку талантів, особистості. 

Під час практики перед студентами ставляться наступні задачі:  

  ознайомитись із загальною структурою університету та кафедри – базою 

проведення практики; 

  визначити місце та роль фахівця туризмознавця у розвитку ринку туристичних 

послуг, господарській і фінансово-економічній діяльності підприємств України;  

  ознайомитись з професійними вимогами до фахівця з туризму, необхідними 

практичними вміннями та навичками;  

  ознайомитись зі сферою майбутньої професійної діяльності, переліком основних 

типів і категорій підприємств, які обслуговують туристів та місцеве населення;  

  визначити посади, які може обіймати бакалавр з туризму на підприємствах 

туристичної індустрії;  

  ознайомитись з загальними питаннями галузевого стандарту вищої освіти в 

Україні та організаційно-методичним підґрунттям навчання в ОДЕКУ;  

  ознайомитись зі змістом навчального плану за професійним спрямуванням 

«Туризм»; 

  визначити особливості організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і 

виховної роботи в ОДЕКУ, на еколого-економічному факультеті;  

  охарактеризувати новітні інноваційні технології, методи активізації навчання.  

За підсумками проходження практики оформлюється звіт, виконаний відповідно 

до існуючих вимог. Звіт перевіряється і затверджується керівником практики. 
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                                               ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

 

Базою практики є кафедра економіки природокористування, ОДЕКУ. Методичне 

керівництво практикою здійснюється керівником практики. 

Індивідуальне завдання видається в відповідності з детальним календарним планом 

для кожного студента. Студент має право на проходження навчальної ознайомчої 

практики в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і 

отримавши дозвіл керівника практики.  

 

 

                                                    Календарний план 

 

Перед початком навчальної ознайомчої практики студенти повинні 

ознайомитися з робочою програмою практики. 

 

№ Види робіт та теми практичних занять Кількість 

годин 

1. 

 

Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. 

Інструктаж з організації проходження практики 

2 

 

2. Загальна характеристика університету 2 

3. 

Ознайомлення зі структурою навчальних підрозділів 

університету. Вивчення навчально-методичної 

документації, що регламентує діяльність кафедри 

2 

4. 
Ознайомлення з навчально-методичною 

документацією, типовою та робочою програмами 
2 

5. 

Ознайомлення з методикою організації модульного 

контролю, критеріями оцінки знань, формами 

проведення модульного контролю 

 

2 

6. 

Загальна характеристика галузевого стандарту вищої 

освіти в Україні та організаційно-методичного 

підґрунття навчання в ОДЕКУ 

2 

7. 
Зміст навчального плану за професійним спрямуванням 

«Туризм» 
34 

8. 
Загальна характеристика основних типів і категорій 

підприємств, які обслуговують туристів 
32 
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9. 
Характеристика професійної діяльності фахівця з 

туризмознавства 
34 

10. Підготовка звіту 4 

11 Захист звіту 4 

Всього 120 

 

Після закінчення терміну практики студент складає звіт про проходження 

практики, який захищається студентом. 

 

                                    МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Керівник навчальної ознайомчої практики видає завдання студентам для роботи 

в бібліотеці з літературою, перевіряє зібрані матеріали. 

Під час практики за кожним студентом закріпляється керівник практики. 

Контроль за виконанням програми практики поділяється на поточний та 

підсумковий.  

Поточний контроль включає нагляд за діяльністю студентів з боку керівника 

практики; контроль за виконанням окремих розділів програми практики. Керівник 

практики контролює виконання необхідних обсягів робіт, зміст звітних матеріалів. 

 

                                               ВИМОГИ ДОЗВІТУ 

 

Після закінчення терміну навчальної ознайомчої практики студент повинен 

скласти звіт про проходження практики. У звіті про практику слід висвітлити такі 

питання: 

- Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці; 

- інструктаж з організації проходження практики; 

- Загальна характеристика університету;  

- Ознайомлення зі структурою навчальних підрозділів університету. Вивчення 

навчально-методичної документації, що регламентує діяльність кафедри; 

- Ознайомлення з навчально-методичною документацією, типовою та робочою 

програмами; 

- Ознайомлення з методикою організації модульного контролю, критеріями 

оцінки знань, формами проведення модульного контролю; 

- Загальна характеристика галузевого стандарту вищої освіти в Україні та 

організаційно-методичного підґрунття навчання в ОДЕКУ; 

- Зміст навчального плану за професійним спрямуванням «Туризм»; 

- Загальна характеристика основних типів і категорій підприємств, які 

обслуговують туристів; 

- Характеристика професійної діяльності фахівця з туризмознавства. 
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                                ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

По закінченню практики студенти подають письмовий звіт. 

Звіт з проходження практики розглядається керівником практики та захищається 

на кафедри. Керівник практики оцінює звіт згідно критеріїв оцінки результатів 

навчальної ознайомчої практики. 

Загалом відведено 100 балів: максимальна – 60 (поточна робота студента), та 40 

(на захист звіту). 

 

          Оцінка знань студента по формам контролю дана в таблиці. 

 

Види робіт Максимальна кількість 
 балів 
1. Робота під час практики 30 
2. Оформлення звіту  
2.1 Відповідність вимогам ДСТУ 10 
2.2 Освітлення у звіті положень, що обговорені у 

робочій 

10 
програмі практики  
2.3 Відповідність висвітлених питань вимогам 10 
  
Всього 30 
3. Захист звіту  
3.1 Подання розділів звіту 20 
3.2 Відповідь на запитання 20 
Всього 40 
Всього 100 
 

Робота під час практики оцінюється керівником від бази практики. 

 

Шкала відповідності інтегральних оцінок з накопиченої підсумкової оцінки з 

дисципліни по 2-х бальній системі оцінювання 

 

Кількість 

балів 

Інтегральна сума балів 

складає 

Оцінка з 

«Навчальної 

ознайомчої 

практики» 

60  60% від максимальної суми  незараховано 

60 60% від максимальної суми  зараховано 
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