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1. ВСТУП 

 

Наскрізна програма практики за спеціальністю «6.140103 «Туризм» є основним навчально-

методичним документом практики, який встановлює зміст, наступність та взаємозв’язки між усіма 

видами практики, які проходять студенти під час навчання в Маріупольському державному 

університеті. Головним завданням наскрізної програми є демонстрація наявності єдиної концепції 

практичної підготовки студентів на спеціальності «6.140103 «Туризм». 

Студенти спеціальності  6.140103 «Туризм» протягом періоду навчання в Маріупольському 

державному університеті проходять наступні практики: 

Семестр Вид практики Тривалість 

(у тижнях) 

Форма проведення 

(з відривом, або без відриву від виробництва) 

2 Навчальна (Вступ до фаху) 2 з відривом 

2 Виробнича(ознайомча) 2 з відривом 

2 Виробнича(економічна) 2 з відривом 

Базами для проведення навчальної (вступ до фаху), виробничої (ознайомчої), 

виробничої(економічної) є підприємства ресторанного господарства, туристичні підприємства, 

бюджетні установи та організації м. Маріуполя. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ. 

 

2.1. Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомити студентів першого курсу з 

майбутньою професією менеджера, її змістом та завданнями управлінської діяльності, забезпечити 

первинну психологічну професійну адаптацію, прищепити студентам любов до професії. 

Навчальна практика повинна розкривати студентам перспективи розвитку спеціальності та 

готувати їх до наступного вивчення дисциплін навчального плану 

Завданнями цієї практики є: 

 – показати роль менеджменту на підприємствах; 

– визначити місце менеджера в розвитку підприємства та галузі в цілому на сучасному етапі; 

– акцентувати увагу студентів на вимогах варіативних частин освітньо-професійної 

програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь та практичних навичок; 

які повинен мати відповідний фахівець; 

– ознайомити студентів з переліком первинних посад та сферами майбутньої діяльності 

фахівців-менеджерів; 

– дати огляд змісту навчального плану фаху та показати взаємозв’язок між дисциплінами, 

що будуть вивчатися; 

– ознайомити студентів із основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні 

та її особливості в МДУ, надати оглядову інформацію про Болонський процес; 

– показати роль практик у забезпеченні професійної підготовки фахівців; 

– розкрити особливості організування навчальної, науково-дослідної, самостійної, 

індивідуальної роботи в МДУ; 

– ознайомити студентів з досвідом роботи підприємств-лідерів галузі з метою формування 

певного уявлення про майбутні об’єкти професійної діяльності. 

– розвинути уміння самопізнання; 

– сформувати початкові уміння презентації та публічного виступу. 

2.2. Мета виробничої (ознайомчої),виробничої (економічної) практики - формування у 

студентів практичних умінь і навичок організації і методики проведення туристично-екскурсійної 

роботи, підготовки та проведення екскурсій містом і пам’ятними місцями, знань організаційного 

процесу туристичних комплексів та туристських готелів, відродження духовності, моральності, 

народних традицій і звичаїв. А також, цілеспрямоване вивчення природи рідного краю, звичаїв 

населення і господарства рідного краю під керівництвом керівників практики від кафедри та бази 

практики.  

Під час проходження ознайомчої туристської практики студенти набувають досвіду 

практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи на підприємствах різних форм 

власності тощо і збирають матеріали для звіту. 

Основними завданнями ознайомчої практики зі спеціальності „Туризм” мають бути: 

- закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці; 
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- ознайомлення з організаційною структурою та особливостями функціонування, 

правових засад та сфери діяльності підприємства; 

- практична підготовка студентів до самостійної роботи зі спеціальності „Туризм”; 
- ознайомлення з нормативно-правовими, інформаційними, звітними і 

статистичними матеріалами; 

- набуття досвіду господарської діяльності організації в умовах ринкових відносин; 

- набуття досвіду організаційної та управлінської діяльності з майбутньої 

спеціальності. 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ. 

3.1. Зміст та тематична структура навчальної практики «Вступ до фаху» визначається її 

головною метою та основними завданнями, вихідним місцем у навчальному плані фахівця, 

загальним обсягом годин. 

 

 

3.2. Зміст та тематична структура виробничої (ознайомчої)  практики. Основна частина 

звіту повинна містити наступні розділи: 

           ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура підприємства.  

2. Структура управління підприємства. 

3. Загальна характеристика технології створення туристичного продукту на 

    підприємстві. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва). 
3.3.  Виробнича (економічна) практика. Основна частина звіту повинна містити наступні 

розділи: 

3.3. Зміст та тематична структура виробничої (економічної)  практики. Основна частина 

звіту повинна містити наступні розділи: 

 

           ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура та структура управління підприємством. 

2. Загальна характеристика технології створення туристичного продукту на 

підприємстві. 

3. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва) 
 

Назва теми 

1. Державний стандарт вищої освіти в Україні. Організація навчального та виховного процесу 

в МДУ в цілому та на факультеті. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців з 

менеджменту. 

2. Туристська діяльність: поняття, розвиток,мотивація, вплив туризму 

3. Нормативно- правові засади туристської діяльності 

4. Загальні поняття, сутність, роль і принципи менеджменту в туристській індустрії 

5. Основи маркетингу в індустрії туризму 

6. Досвід роботи регіональних установ, підприємств туристичної індустрії, готельно-

ресторанного бізнесу різних форм власності     та     організаційно-правових форм 

господарювання в сучасних умовах 
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3.1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. 

 

 3.1.1. Під час навчальної (вступ до фаху) практики студенти повинні виконати 

індивідуальні завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи 

практиканта). Серед цих завдань, для всіх видів практик спільними є такі: 

Самостійна робота студентів з навчальної практики складається з декількох частин: 

– робота з спеціальною літературою і періодичною пресою галузевого та професійного 

профілю; 

– написання реферату. 

Робота з спеціальною літературою і періодичною пресою галузевого та професійного 

спрямування передбачає: 

– узагальнення переліку періодичної преси; 

– стислий огляд проблемних питань, висвітлених у дослідженій літературі. 

Написання реферату  передбачає логічне викладення інформації, отриманої на лекціях 

і практичних виїзних заняттях, результатів безпосередніх досліджень у процесі самостійної 

роботи на підприємствах, обробки спеціальної літератури та періодичної преси.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Класифікація видів туризму.  

2. Головна мета маркетингу в індустрії туризму.  

3. Сутність поняття «маркетинг-мікс».  

4. Основні види туристської реклами. 

5. Параметри моделі «менеджер».  

6. Характеристика якостей менеджера в індустрії туризму. 

7. Ознаки, що характеризують менеджера-лідера. 

8. Передіндустріальний період у становленні туризму.  

9. «Століття залізниць» у становленні туризму.  

10. Автомобільні подорожі в туризмі.  

11. Круїзні подорожі в туризмі.  

12. У чому полягає сутність економічного впливу туризму? 

13. Сутність поняття «ефект мультиплікатора»? 

14. Сутність поняття «франчайзинг». 

15. Провідні готельні ланцюги світу. 

16. Системи класифікації засобів розміщення. 

17. Основні служби готелю. 

18. Переваги використання АСУ (автоматизації системи управління) в готельному бізнесі. 

19. Сутність поняття «коди харчування». Види сніданків.  

20. Основні методи обслуговування в ресторанах.  

21. Призначення сугестивних рекомендацій при обслуговуванні.  

22. Види барів. 

23. Основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність 

на міжнародному рівні.  

24. Державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.  

25. Основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність в Україні. 

 
3.1.2. Виробнича (ознайомча) практика 

Перелік можливих індивідуальних завдань від кафедри: 

1. Скласти план особистої роботи менеджера, туристичного агента (на місяць, рік) на основі 

аналізу використання робочого часу. 

2. На основі аналізу діяльності туристичного підприємства скласти номенклатуру послуг. 

3. Проаналізувати динаміку та структуру реалізованих туристичних продуктів. 

4. Визначити фактори ризику в діяльності туристичного підприємства. 

5. Охарактеризувати зовнішнє середовище підприємства (конкуренти, клієнти та інші 

суб’єкти туристичного ринку). 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності 

та особливостями спеціалізації. 
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Перелік можливих індивідуальних завдань від підприємства: 

1. Розробити посадову інструкцію менеджера, туристичного агента. 

2. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві. 

3. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів 

(туристичний ваучер, страховий поліс, транспортний квиток і т. ін.). 

4. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (агентська угода, договір на 

обслуговування туриста). 

5. Вивчити процедуру створення турагентства (туроператора). 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 
3.1.3.Виробнича (економічна) практика.  

 

Перелік можливих індивідуальних завдань від кафедри: 

Завдання від кафедри 

1. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: макрофактори (економічні, 

політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо). 

2. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: мікрофактори 

(постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і 

т.п.). 

3. Обґрунтувати виробничу програму  туристичного підприємства.  

4. Проаналізувати динаміку та структуру реалізованих туристичних продуктів. 

5. Визначити фактори ризику в діяльності туристичного підприємства. 

6. Проаналізувати економічні показники діяльності підприємства. 

7. Оцінити фінансово-майновий стан підприємства. 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації. 

Завдання від підприємства 
1. Скласти план особистої роботи менеджера-економіста (на місяць, рік) на основі аналізу 

використання робочого часу. 

2. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста. 

3. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві. 

4. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів 

(туристичний ваучер, страховий поліс, транспортний квиток і т. ін.). 

5. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (агентська угода, договір на 

обслуговування туриста). 

6. Скласти номенклатуру послуг туристичного підприємства.  

7. Вивчити процедуру створення турагентства (туроператора). 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 

3.2. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 

Для більш успішного та ефективного виконання програми практики студенти можуть 

користуватися наступною літературою: 
1. Биржаков М. Б. Введение в туризм / М. Б. Биржаков. – СПб. : Герда, 2004. – 448 с. 36 
2. Болонський процес. Хрестоматія. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. – 276 с.  
3. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2003. – 352 с.  
4. Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх 

форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм») [Текст] / О. М. Кравець; Харк. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 98 c.  

5. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент: навч. Посібниr /                    Л. І. 
Нечаюк, Н. О. Телеш. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с. 

6. Національний класифікатор України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затверджений  
наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327. 
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7. Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація  видів економічної діяль-

ності”, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457 зі 
змінами і доповненнями, внесеними наказом Держспоживстандартом України від 
29.11.2010 №530. 

8. Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна, та 
ін.; за ред. І. М. Писаревського. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 541 с.  

9. Основы индустрии гостеприимства / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов,       Е. В. 
Сорокина. – М. : Дашков и Ко, 2009. – 248 с.  

10. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник нормативно-правових 
актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київський ун-т туризму, економіки і права. – 
К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.  

11. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2011 №1341. 

12. Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України: Наказ Міністерства освіти України №93 від 08.04.93. 

13. Степко М.Ф. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / М.Ф. Степко, Я.Я. 

Болюбаш, В.Д. Шинкарук. – К. : Освіта України, 2004. 
14. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством [Текст] : пер. с англ. [В. Н. Егорова]. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с.  

 

3.3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. 

 

3.3.1. Начальна (вступ до фаху) практика. Важливим елементом самопідготовки студента є 

написання реферату. Реферат являє собою письмову роботу студента за одною з обраних тем і 

повинен бути результатом самостійної творчої роботи. Тому в рефераті студент повинен 

відобразити своє знання і розуміння проблеми, що досліджуються.  

 Метою написання реферату є розширення знань і підвищення загального культурного 

рівня студентів. 

 Задачі реферату:  

– вдосконалення уміння працювати з першоджерелами, матеріалами періодичного  друку, 

статистичними збірниками і т.д. 

– залучення студентів до самостійного вивчення предмета  дослідження; 

– формування логічного мислення, економічної культури студента; 

– виробіток навичок творчого пошуку, аналізу літературних джерел. 

Вимоги, що пред'являються до оформлення рефератів: 

Реферат включає вступ (1-2 стор.), основну частину, в якій висловлюється зміст проблеми, 

що досліджується,  висновок (1-2 стор.). Обсяг реферату 10-15 друкарських листів формату А-4. 

Текст роботи повинен бути надрукований відповідно до розмірів полів: ліве, верхнє, нижнє   20 

мм, праве  10 мм. 

  Титульний лист роботи має єдину форму. Нумерація сторінок є наскрізною. Першою 

сторінкою вважається титульний лист, на ньому номер сторінки не ставиться. У рефераті 

обов’язково повинен бути зміст, що розкриває основні питання обраної теми (як правило, 3-5 

питань). У тексті реферату виділяються як основні питання плану, так і окремі розділи. 

  У вступі реферату влаштовується вибір теми, показується її актуальність, науково-

практична значущість, мета і задачі, які ставить студент. 

   У основній частині необхідно розкрити суть проблеми, що досліджується.  На кожне 

питання плану необхідно дати чітку, логічно струнку відповідь. 

   У висновку узагальнюються отримані внаслідок проведеного дослідження висновки та 

результати дослідження. 

   У кінці роботи вказується список використаної літератури. Всі літературні джерела 

повинні бути записані в алфавітному порядку відповідно до встановленого порядку. Якщо в 

роботі приводяться статистичні дані, цитати, необхідно вказати в квадратних дужках номер 

джерела згідно з списком використаної літератури з вказівкою сторінки. 

  Робота по написанню реферату вважається завершеною, якщо вона виконана відповідно 

до плану, правильно оформлена і отримала позитивний відгук наукового керівника. 

3.3.2. Виробнича (ознайомча) практика, виробнича (економічна) практика, комплексна з 

фаху практика.   
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Звіт оформлюється за вимогами державного стандарту України №3008-95 “Документація. 

Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” та методичними рекомендаціями 

кафедри менеджменту МДУ щодо виконання та оформлення звітів з практики. 

Звіт друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату 

А4 (210х297 мм). Використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль -13. Шрифт 

друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. 

Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм, праве – не 

менш 10 мм, верхнє – не менш 20 мм, нижнє – не менш 20 мм. 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок.  

Обсяг звіту (мінімальний) для економічної практики складає 25 стор. У даний обсяг не 

включаються додатки, форми звітності, договорів, положень і т.п. В нього входить:  

 титульний аркуш - перша стор. (не ставиться);  

 зміст - друга стор. (не ставиться);  

 вступ - третя стор. (не ставиться) і далі стор. по порядку;  

 основна частина - зміст звіту;  

 висновки (на 1-2 стор.) 

 список використаної літератури (1-2 стор.). 

У вступі відбивається коротка історія становлення підприємства (установи), визначення 

його ролі і місця в системі підприємств відповідної галузі. 

У висновках студент перелічує коротко виконану на базі практики роботу, чому новому 

навчився, якими методиками і практичними навичками оволодів, що йому заважало в зборі, 

обробці і аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу. 

 

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. 

Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, 

підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з 

іншими документами, подається на рецензування керівнику практики від кафедри. 

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, 

призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри і, за 

можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні 

дисципліни. Комісія приймає захист звітів з практики в університеті протягом перших десяти днів 

семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-

екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано 

право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, 

який в останнє отримає негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з університету. 

 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. 

 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки 

практики підводяться на вченій раді університету не менше одного разу протягом навчального 

року. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:  

90-100 балів – відмінно (А), 

82-89 балів -  добре (В), 

74-81 балів – задовільно (С), 

64-73  балів – задовільно (D), 

60-63 балів – задовільно (E), 

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX), 

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 


