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СТУП 

 

Навчальна практика є обов'язковою частиною освітньо-професійної підготовки 

студентів вищих закладів освіти. Навчальна практика «Економіко-екологічні засади 

сталого туризму» є невід'ємною складовою практичної підготовки бакалаврів з 

туризму.  

Навчальна практика проводиться у 6 семестрі на базі кафедри. Тривалість 

практики складає 4 тижні.  

Метою навчальної практики «Економіко-екологічні засади сталого туризму» 

передбачається міждисциплінарний і системний підхід до вивчення основних 

проблем взаємодії людини і навколишнього природного середовища з точки зору 

принципів і стратегій сталого розвитку. 

Під час практики перед студентами ставляться наступні задачі:  

 обґрунтовувати оптимальну програму покращання екологічної ситуації;  

 основні принципи формування систем оцінювання сталого розвитку 

різномасштабних об’єктів;  

 базові методи використовувані для агрегування показників в індекси;  

 засади оцінювання впливу на довкілля і, зокрема, оцінювання життєвого 

циклу;  

 прийоми оцінювання природного капіталу з точки зору сталого розвитку.  

За підсумками проходження практики оформлюється звіт, виконаний відповідно 

до існуючих вимог. Звіт перевіряється і затверджується керівником практики. 

 

                                               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 практики 

в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і отримавши дозвіл 

керівника практики.  
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                                                Календарний план 

 

Перед початком навчальної 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. 
Передумови та перспективи сталого розвитку  

 
6 

3. 
Концепція сталого розвитку  

 
6 

4. 

Міжнародний досвід та роль ООН у визначені засад 

сталого розвитку  

 

6 

5. 

Сталий туризм:основні передумови, концепції та 

стратегії  

 

10 

6. 
Показники сталого розвитку туризму  

 
8 

7. 
Методика створення та роль екологічної паспортизації 

для сталого розвитку туризму в Україні  

 

10 

8. 
Поняття екологізації туризму та іі значення для сталого 

розвитку  

 

8 

9. 
Екологізація ситеми управління туристичною 

діяльністю в Україні  

 

10 

10. 
Екологістичний менеджмент  

як складова сталого розвитку туризму  

 

 

8 

11. 
Туристська дестинація як управлінська категорія 

сталого розвитку туризму в умовах глобалізації  

 

10 

12. 
Модель туристичної інфраструктури  

 
8 

13. 
Вектори факторного впливу на розвиток підприємств 

туристичної індустрії  

 

10 
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14. 
Стратегічні напрями та основні засади розроблення 

цільових програм розвитку в туризмі.  

 

8 

15. 
Стратегічне планування розвитку у туризмі  

 
10 

16. 
Кластерна модель організації туристичного бізнесу 

регіону.  

 

10 

17. 
Формування стратегії сталого розвитку туризму  

 
10 

20. Підготовка звіту 20 

21 Захист звіту 20 

Всього 

З них на СРС 

Кредитів 

180 

60 

6 

 

Після закінчення терміну практики студент складає звіт про проходження 

практики, який захищається студентом. 

 

                                    МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Керівник навчальної 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 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; 

 Передумови та перспективи сталого розвитку ; 

 Концепція сталого розвитку ; 

 Міжнародний досвід та роль ООН у визначені засад сталого розвитку; 

 Сталий туризм:основні передумови, концепції та стратегії; 
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 Показники сталого розвитку туризму; 

 Методика створення та роль екологічної паспортизації для сталого розвитку 

туризму в Україні; 

 Поняття екологізації туризму та іі значення для сталого розвитку; 

 Екологізація системи управління туристичною діяльністю в Україні;  

 Екологістичний менеджмент як складова сталого розвитку туризму; 

 Туристська дестинація як управлінська категорія сталого розвитку туризму в 

умовах глобалізації; 

 Модель туристичної інфраструктури; 

 Вектори факторного впливу на розвиток підприємств туристичної індустрії; 

 Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових програм 

розвитку в туризмі; 

 Стратегічне планування розвитку у туризмі; 

 Кластерна модель організації туристичного бізнесу регіону; 

 Формування стратегії сталого розвитку туризму. 

  

                                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 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. 
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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 

практики» 

60  60% від максимальної суми  незараховано 

60 60% від максимальної суми  зараховано 
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