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Вступ 

 

Переддипломна практика є складовою частиною навчального процесу 
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 242 "Туризм" і розглядається як форма адаптації студентів до 
умов та характеру майбутньої роботи.  

Метою переддипломної практики здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» є отримання комплексної 
картинки щодо організації діяльності підприємства сфери туризму як цілісної 
системи, вивчення поглиблених практичних навичок роботи в одному з 
обраних студентом підрозділів; збір та аналіз практичного матеріалу для 
написання звіту з практики. 
Завданнями переддипломної практики бакалавра є:  
- оволодіння новітніми технологіями, навичками роботи на одному з 
робочих місць в закладах та підприємствах туристичної галузі; 
- отримання цілісного уявлення про роботу організації, підприємства 
сфери туризму завдяки вивченню функціональної взаємодії  їх підрозділів і 
зв'язків із «зовнішнім середовищем»; 
- закріплення та поглиблення знань, отриманих в період проходження 
технологічної та виробничої практики; 
- набуття навичок самостійного рішення задач, які стоять перед 
штатними працівниками, діяльність яких вивчалася; 
- збір практичного та нормативно-довідкового матеріалу для написання 
кваліфікаційної роботи. 

Практика базується на раніше вивчених нормативних та професійно 
спрямованих дисциплінах і формує творче мислення, розвиває, систематизує 
і закріплює практичні навички, отримані під час теоретичної підготовки. 
Майбутні фахівці привчаються до охоплення та осмислення всього 
комплексу численних питань, що потрібно вирішувати при діяльності у 
туристичній сфері. 
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Анотація 

 

Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки 
студентів. Вона дозволяє поглибити та закріпити теоретичні знання з усіх 
дисциплін навчального процесу і підібрати фактичний матеріал для 

виконання кваліфікаційної роботи. 
Переддипломна практика є важливою формою навчання студентів, яка 

покликана закріпити одержані теоретичні знання, застосувати їх на практиці, 
сформувати в майбутнього бакалавра професійне вміння та навички 
самостійно вирішувати виробничі питання, повніше розкрити індивідуальні 
здібності студентів, виховати потребу поповнювати свої знання та творчо їх 
використовувати. 

 Студенти для проходження практики, як правило, обирають організацію 
або підприємство, які підходять за профілем діяльності і відповідають 
спеціалізації кафедри університету майбутнього випускника.  

Ключові слова: переддипломна практика, проходження практики, 

туризм, туристична діяльність, підприємства туристичної індустрії, сфера 
послуг, турпродукт, організація туристичної діяльності. 

 

Abstract 

 

Undergraduate practice is the final link in the practical training of students. It 

allows to deepen and consolidate theoretical knowledge at all disciplines of the 

educational process and to select the actual material for the writing of the 

qualification work. 

Undergraduate practice is an important form of education of the students, 

which is called to consolidate the theoretical knowledge that have been received, 

use it in practice, form for the future bachelor professional ability and skills 

independently to solve productive tasks, open wider the individual abilities of the 

students and bring up the need of the developing own knowledge and use it in 

creative way. 

As to have the practice students usually choose an organization or an enterprise 

that are suitable for their activities and correspond to the specialization of the 

university's department for the future graduate. 

Key words: undergraduate practice; passing the practice; tourism; tourism 

activity; enterprises of the tourism industry; service industries; tourism product; 

organization of tourism activity. 
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1. Опис переддипломної практики 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
практики  

 

денна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24 "Сфера 
обслуговування" 

 

Обов'язкова 
нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

242 

"Туризм" 

Рік підготовки:  
4-й 

Змістових модулів – 2 Семестр  
8-й 

Загальна кількість годин 
- 90 

Лекції 
0 год. 

Тижневих годин  
- 30 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні  
0 год. 

Самостійна робота 

90 год. 
Вид контролю:  

залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» є завершальним 
етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і 
вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння 
професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а 
також збору матеріалів для кваліфікаційної роботи. 

Базами переддипломної практики для студентів спеціальності “Туризм” 
можуть бути: підприємства, організації та установи будь-якої форми 
власності, що здійснюють роботу з туристичної діяльності. 

Базами практичної підготовки студентів також можуть бути навчально-

практичні центри, які створені на базі університету, матеріально-технічна 
база яких відповідає вимогам програми практики, а також органи державної 
влади, що здійснюють управління у сфері туризму на рівні адміністративних 
областей, районів, міських адміністрацій. Бази практики визначаються 
керівництвом університету на основі прямих договорів із підприємствами 
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(організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і 
форм власності.  

Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом 
університету та замовником, обирати для себе базу практики і пропонувати її 
для затвердження керівництвом університету. 

Для студентів-іноземців бази практики визначаються у контракті або 
договорі про підготовку фахівців і можуть знаходитись  на території країн-

замовників або в межах України. 
Студенти-іноземці отримують програму практики, індивідуальні 

завдання, складають звіт у порядку, встановленому кафедрою.  
З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких 

форм власності) університет завчасно укладає угоди на її проведення. Ці 
угоди є юридичною підставою для проведення практики. Тривалість дії угоди 
погоджується договірними сторонами і може становити не менше періоду 
конкретного виду практики. 

Для написання студентами кваліфікаційної роботи є необхідним 
поєднання  теоретичних аспектів з обраної теми дослідження та практичних 
аспектів на прикладі діючих суб’єктів господарювання, можливістю 
впровадження та практичного освітлення запропонованих заходів з теми 
дослідження. 

У підсумку проходження практики студенти повинні знати: 
- законодавчі та інструктивні документи в сфері туристичної діяльності; 
- сучасні форми підприємницької діяльності в туризмі; 
- проблеми виконання організаційної та аналітичної роботи в сфері 

туризму; 
- особливості роботи управління курортів і туризму обласної 

адміністрації. 
Вміти: 
- прогнозувати та аналізувати можливості виникнення негативних та 

позитивних тенденцій розвитку туристичної галузі на різних рівнях; 
- аналізувати основні показники туристичної діяльності і на їх основі 

прогнозувати перспективи роботи підприємства; 
- аналізувати тенденції розвитку та перспективи туризму на 

міжнародному ринку; 
- визначати доцільність використання зарубіжного досвіду стосовно умов 

роботи конкретного підприємства, фірми, підрозділу чи установи; 
- оформляти документи, що стосуються питань туристичної діяльності; 
- підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, 

інформаційні, звітові і статистичні матеріали. 
Набути навичок: 
- систематизації, закріплення й розширення навичок студентів за фахом; 
- проведення самостійного наукового дослідження; 
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- виконання кваліфікаційної роботи; 
- виконання конкретних службових обов’язків на туристичних 

підприємствах. 
Розподіл студентів на практику здійснюється кафедрою туризму та 

готельно-ресторанної справи НУВГП з урахуванням наявності угод і 
замовлень на підготовку фахівців та місць їх роботи після навчання. З 
дозволу кафедри студенти можуть заздалегідь самостійно підбирати собі 
місця для проходження практики. Розподіл студентів на бази практики 
здійснюється одночасно представником від університету (викладачем 
кафедри) та представником  від туристичного підприємства (керівник 
підприємства, менеджер або досвідчений фахівець).  

Керівники практики затверджуються наказами університету та 
підприємства. Будь-які зміни щодо місця проходження практики, 
переведення студентів на інші посади, заміни керівників практики 
затверджуються додатково відповідними наказами. 

Направлення студентів на практику здійснюється наказом ректора. 
Навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за 
виконанням робочої програми практики здійснюють керівники практики (від 
кафедри та від бази практики). До керівництва практикою студентів 
залучаються досвідчені викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи. 

На рівні університету загальний контроль за організацією проведення 
виробничої практики студентів здійснює керівник виробничою практикою 
НУВГП.  

Обов’язки керівника практики студентів (від кафедри): 
- перевірка наявності угод з базами практики (не пізніше, як за місяць до 

початку практики); 
- подання на базу практики списку студентів, скерованих на практику, та 

узгодження з керівником практики від бази практики змісту завдання для 
кожного студента або групи студентів; 

- забезпечення  проведення всіх організаційних заходів перед 
відправленням студентів на практику; 

- проведення інструктажу про порядок проходження практики; 
- надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення 

на практику, програми практики, щоденника, методичних рекомендацій 
тощо); 

- видача індивідуального завдання, для подальшого написання 
кваліфікаційної роботи; 

- інформування студентів про систему звітності з практики, прийняту в 
університеті, критерії оцінювання рівня знань, умінь, навичок, які студенти 
досягли за результатами практики, та процедуру захисту звіту з практики  
перед комісією; 
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- забезпечення у тісному контакті з керівником практики від бази 
практики високої якості її проходження згідно з календарним планом; 

- контроль забезпечення необхідних умов праці, організації побуту 
студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та 
техніки безпеки; 

- контроль відвідування студентами-практикантами баз практики; 
- приймання заліку з практики. 
Обов’язки керівника практики від бази практики визначаються базою 

практики та зазначаються в окремих розділах угоди між університетом і 
базою практики. 

Обов’язки студента: 
- одержати до початку практики від керівника практики робочу програму, 

щоденник, направлення на базу практики, отримати консультації щодо 
оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 
- якісно та у повному обсязі виконувати усі завдання, визначені 

програмою практики; 
- вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії та правил внутрішнього розпорядку на базі 
практики; 

- відповідально ставитись до виконання поставлених перед ним завдань; 
- своєчасно оформити і захистити звіт  з практики. 
 

3. Програма переддипломної практики 

 

Робочий день практиканта встановлюється відповідно до режиму роботи 
виробничого підрозділу і посади. У випадку, якщо студент-практикант не 
зараховується у штат співробітників, він виконує обов'язки дублера на тих же 
посадах і проходить практику відповідно до режиму роботи підприємства. 

 

Змістовий модуль 1 

Ознайомлення з організацією роботи туристичного підприємства 

Тема 1. Проходження інструктажу з охорони праці та отримання 
щоденника і робочої програми перед від’їздом на практику   

Тема 2. Оформлення документів про прибуття на місце проходження 
практики. Інструктаж з охорони праці. 

Тема 3. Вивчення порядку організації і забезпечення на робочих місцях  
охорони праці й протипожежної безпеки 

Тема 4. Ознайомлення з організацією роботи  підприємства,  його  служб,  
підрозділів 

Тема 5. Збір даних про об’єкт практики, характеристика об’єкта в цілому. 
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Змістовий модуль 2 

Оволодіння практичними навичками  

організації туристичної діяльності 
Тема 6. Виробничі екскурсії 
Тема 7. Виконання обов’язків в одному з відділів підприємства, 

управління 

Тема 8. Ознайомлення з методами роботи кваліфікованих працівників 

туристичного підприємства. 

Тема 9. Ознайомлення з обслуговуванням споживачів туристичних 
послуг, контролем за якістю турпродукту та обслуговуванням клієнтів 

Тема 10. Отримання навичок роботи у колективі 
Тема 11. Ознайомлення із формами статистичної звітності об’єкта 

Тема 12-14. Оформлення звіту та складання заліку 

 

Під час проходження практики на підприємствах туристичної індустрії 
студент на етапі ознайомлення з організацією роботи туристичного 
підприємства може здійснювати наступні види діяльності: 

 вивчати маршрути за якими працює туристична фірма. Організаційні 
форми туризму та специфіку розробки маршрутів для них. Види маршрутів 
та їх характеристику. Аналіз попиту на певні види маршрутів. 

 ознайомитись з організацією договірних відносин за всіма 
технологічними процесами туристського підприємства (виробництво, 
реалізація та споживання туристських послуг). Співпраця з готельними, 
автотранспортними, страховими підприємствами, підприємствами, що 
надають інформаційні послуги. Агентський договір. 

 ознайомитись з організацією обслуговування туристів на 
підприємстві. Ознайомлення з культурою обслуговування та якістю послуг, 
що надаються. 

 ознайомитись з туристськими формальностями. Паспортно-візові 
формальності. Порядок виїзду за кордон неповнолітніх дітей. Вимоги до 
оформлення шенгенських віз. Вимоги посольств щодо документів (на 
прикладі однієї країни). Митні формальності. Відповідальність за порушення 
митних правил. Валютні та медико-санітарні туристські формальності. 

 ознайомитись з організацією транспортного обслуговування на 
підприємстві. Організація маршрутно-транспортних подорожей на даному 

підприємстві. Нормативно-правова база організації транспортних послуг 
різними видами транспорту. Угоди з підприємствами – постачальниками 
турпослуг. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпеки туристів при 
здійснення транспортних подорожей. 

 ознайомитись з організацією страхування туристів. Умови 
страхування, вартість страхового полісу та умови відшкодування. Страхові 
випадки. «Зелена карта» для автомобільної подорожі країнами. 
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 ознайомитись з організацією екскурсійного обслуговування. 
Нормативні документи організації екскурсійної діяльності. Договір на 
екскурсійне обслуговування. Умови співпраці туристської фірми з 
екскурсоводами, гідами-перекладачами тощо. 

 ознайомитись з організацією ділових подорожей. Види ділового 
туризму відповідно до мети. Особливості програми обслуговування для 
ділового туриста. Пропозиції туристської фірми щодо обслуговування цього 
сектора. Інсентив-подорожі. 

 ознайомитись з особливостями обслуговування туристів при 
організації рекреаційних подорожей (лікувально-оздоровчі подорожі, 
подорожі на відпочинок тощо). Тематика та зміст рекреаційних турів, що 
пропонує туристське підприємство. 

 ознайомитись з організацією релігійних подорожей. Напрямки 
релігійного туризму. Специфіка організації релігійних подорожей. 

 ознайомитись з основними підходами до забезпечення реклами 
турпослуг. Оформлення стенду та рекламної продукції. Основні принципи 
реклами транспортних подорожей. Виставкова індустрія в діяльності 
туристського підприємства. Правила організації та проведення виставкової 
діяльності. 

Під час проходження практики на підприємствах туристичної індустрії 
студент на етапі вивчення процесу створення турпродукту, організації 
туристичних подорожей може здійснювати наступні види діяльності: 

 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; 

 визначити етапи проектування маршрутів і турів; створення 
туристичного продукту підприємства (фірми) та процесів обслуговування на 
кожному з них; 

 проаналізувати ділові контакти із закордонними та вітчизняними 
виробниками туристичних послуг, дати характеристику договірних відносин 
з партнерами по організації туристичних подорожей 

 розробити рекомендації щодо поліпшення туристичного продукту, 
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розширення географії маршрутів та турів фірмою, удосконаленні технології 
та організації турів. 

 У діяльності туристичних підприємства можна проаналізувати: 
 ступінь виконання плану та динаміку обсягу реалізації туристських 

та туристсько-екскурсійних послуг у натуральних (чол., туро-дні) і вартісних 
показниках (у фактичних і порівняльних цінах); 

 структуру наданих послуг в динаміці з точки зору: контингенту 
туристів (групові, індивідуальні, сімейні); внутрішнього туризму, іноземного, 

зарубіжного (в т.ч. за країнами прибуття); місця розміщення туристів 
(стаціонарна власна мережа, сезонна мережа, залучена мережа); 

 структуру туристичного продукту в динаміці за окремими сегментам 
ринку; 

 зміну обсягу наданих послуг по місяцях року, визначити сезонні 
коливання в реалізованому попиті на послуги підприємства впродовж року 
(сезонна хвиля); 

З метою оволодіння практичними навичками технології організації 
туристичних подорожей студент може: 

 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; облік та 
контроль туристичного обслуговування. Навести приклади документального 
оформлення всіх вищезазначених процесів; 

 вивчити роботу туристичного підприємства по наданню 
основних, додаткових та спеціалізованих туристичних послуг; 

 вивчити роботу туристичного підприємства наданню 
транспортних послуг туристам: охарактеризувати види транспорту, що 
використовуються для організації туристичного обслуговування, умови 
перевезення, залізно-дорожнім, авіа-, авто- та морським (річковим) 
транспортом; 

 вивчити організацію страхування туристів туристичним 
підприємством (фірмою) та страхування транспортних засобів; 

 дослідити та охарактеризувати роботу туристичної фірми по 
забезпеченню безпеки туристичних подорожей; 

 вивчити організацію роботи по документальному оформленню 
груп та індивідуальних туристів на виїзд за кордон та подорожей по Україні; 

 вимоги до складання фінансово-організаційного звіту про 
здійснення туристичної подорожі. Навести приклади документального 
оформлення групових та індивідуальних поїздок. 

 дати рекомендації (пропозиції) щодо вдосконалення технології та 
організації обслуговування туристів, документального оформлення процесів 
обслуговування туристів. 
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4. Структура залікового кредиту виробничої практики 

 

№ 

п/п 
Назви тем змістових модулів 

Кількість 
годин 

 

Змістовий модуль 1 

1 

Проходження інструктажу з охорони праці та отримання 
щоденника і робочої програми перед від’їздом на 
практику   

2 

2 
Оформлення документів про прибуття на місце 
проходження практики. Інструктаж з охорони праці. 4 

3 
Вивчення порядку організації і забезпечення на робочих 
місцях  охорони праці й протипожежної безпеки  

6 

4 
Ознайомлення з організацією роботи  підприємства,  
його  служб,  підрозділів 

8 

5 
Збір даних про об’єкт практики, характеристика об’єкта 
в цілому.  8 

 

Змістовий модуль 2 

6 Виробничі екскурсії 8 

7 
Виконання обов’язків в одному з відділів підприємства, 
управління  

8 

8 
Ознайомлення з методами роботи кваліфікованих 
працівників туристичного підприємства. 

8 

9 

Ознайомлення з обслуговуванням споживачів 
туристичних послуг, контролем за якістю турпродукту 
та обслуговуванням клієнтів 

8 

10 Отримання навичок роботи у колективі 8 

11 
Ознайомлення із формами статистичної звітності 
об’єкта 

8 

12 Оформлення звіту з практики 10 

13 Захист звіту 2 

14 Складання заліку 2 

Всього 90 
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5. Оформлення звіту про проходження практики 

 

Студент оформляє звіт у вигляді роздруківки форматом А4. Робота 
захищається у вигляді демонстрації підготовленої презентації у PowerPoint 
або усної доповіді без мультимедійного супроводу. Звіт оформлюється на 
стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, 
нижнє та ліве - 20 мм, праве - 10 мм. Може бути рукописним або друкованим 
і виконується українською мовою.  

У звіті з виробничої (технологічної) практики відображаються 
наступні питання: 

Вступ 

Соціально-економічні передумови створення підприємства 

1.1. Фізико-географічна характеристика та туристично-рекреаційні 
ресурси регіону проходження практики 

1.2. Проблеми розвитку туризму у регіоні проходження практики 

1.3. Вплив туризму на інші сфери господарства в регіоні проходження 
практики. 

2. Загальна характеристика підприємства 

2.1. Місце розташування та місія підприємства.  
2.2. Туристичні продукти, послуги, ділові партнери, конкуренти  та 

споживачі даного підприємства  
2.3. Організаційна структура підприємства 

2.4. Договірні відносини з партнерами та клієнтами 
2.5. Передові форми та методи управління і організації планово-

економічної роботи, що застосовуються на підприємстві 
2.5. Статистичні дані щодо обсягу реалізації туристичного продукту 
3. Практична частина 
3.1. Перелік видів діяльності, що входили в обов'язки практиканта  
3.2. Аналіз роботи організаційної структури   
3.3.Виробничі екскурсії 
3.4.Індивідуальне завдання 

Висновки 

Додатки 

 

 

6. Методи навчання. 
В процесі проходження виробничої практики використовуються такі 

методи активного навчання та технічні засоби як: 
 Друковані роздаткові матеріали; 
 Довідкові матеріали. 
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7. Методи контролю 

- Підсумковий контроль (захист звіту з навчальної практики). 
Кожен студент виконує та оформлює окремий звіт, який подається до 

захисту в останній день виробничої практики. Звіт включає титульну 
сторінку стандартного зразка, внутрішнє наповнення згідно завдання та 
програми практики і висновки. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Система ECTS передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної діяльності 
студента. Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих 
балів між, змістовими модулями та модулями. Розподіл балів наведено у 

таблиці: 
 

Розподіл балів, що присвоюються студентам  

за захист звіту та складання заліку 

 з проходження виробничої (технологічної) практики 

 

Вчасне оформлення 
документів про 

прибуття на практику 

Оформлення 
щоденника 

практики 

Оформлення 
пояснювальної 

записки 

Захист 
звіту 

Сума 

10 10 40 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку 

90 – 100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
не задовільно з можливістю повторного 

складання заліку 

0-34 
не задовільно з обов’язковим повторним 

проходженням практики 

 

Захист звіту проводиться шляхом усної доповіді студента про результати 
проходження практики, яка оцінюється відповідно вимогам рейтингової 
системи оцінювання знань.  
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Критерії оцінювання 

 

90...100 балів - Студент повністю виконав програму практики; звіт за структурою, 
обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики: основні положення звіту 
глибоко обґрунтовані і логічні; звіт має якісне оформлення: під час захисту звіту студент 
аргументовано доводить набуття ним практичних навичок, передбачених програмою 
практики; 

85...89 балів - Студент повністю виконав програму практики: звіт за структурою, 
обсягом і змістом відповідає вимогам програми; основні положення звіту достатньо 
обґрунтовані; незначне порушення послідовності; прийнятне зовнішнє оформлення: захист 
звіту дозволяє виявити наявність необхідних практичних умінь, передбачених програмою 
практики; 

73...84 балів - Студент повністю виконав програму практики: звіт за структурою, 
обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики, але має незначні недоліки: 
основні положення звіту обґрунтовані; задовільне зовнішнє оформлення звіту; захист 
звіту дозволяє виявити наявність практичних умінь, передбачених програмою практики. 

70...74 балів - Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає 
вимогам програми, але має недоліки за структурою і змістом; основні положення звіту 
недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності; задовільна якість оформлення 
звіту; захист звіту з незначними недоліками, які студент усуває з допомогою викладача. 

60...69 балів - Студент повністю виконав програму практики; звіт має недоліки за 
структурою і змістом; основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 
послідовності: якість зовнішнього оформлення звіту задовільна; захист звіту не дозволяє в 
повній мірі виявити практичні навички, передбачені програмою практики. 

35...59 балів - Студент виконав більше 50% програми практики; звіт відповідає 
вимогам програми практики , але має значні неточності за структурою і змістом: основні 
положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності: якість 
зовнішнього оформлення звіту задовільна: захист звіту показує, що студент не набув 
достатніх практичних навичок, передбачених програмою практики 

1...34 балів - Студент виконав менше 50% програми практики і представив звіт 
незадовільного змісту і якості оформлення: захист звіту показує відсутність практичних 
навичок, передбачених програмою практики. 

 

9. Методичне забезпечення   

1. 05-08-70 Кушнірук, Ю. С., Романів, А. С.  Методичні вказівки до 
проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної форми 

навчання. Рівне: НУВГП, 2018. 36 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13378/  

10. Рекомендована література 

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та 
методика аналізу, термінологія, районування. Київ: Видавничий центр КНУ 
ім. Т.Г.Шевченка, 2001.  395 с. 
2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та 
рекреаційної географії. Київ: Палітра, 1997.  130 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/13378/
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3. Іванунік В.О. Концепції оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів 
Чернівці : Чернівецький нац. унт, 2011.  84 с. 
4. Кравченко, Н.О. Рекреаційне господарство Полісся : сучасний етап та 
перспективи розвитку. Ніжин  : МІЛАНІК, 2007. 172 с. 
5. Кудла Н.Є. Рекреаційна географія: Електронний підручник. 2012. – 150 

с. URL : http://www.cpto.if.ua/elbook.php  

6. Кушнірук Ю.С. Рекреалогія. Навчальний посібник. Рівне: ФОП Рожков 
М.М.  2015.  148 с. 
7. Кушнірук Ю.С. Рекреація та курортологія: Навчальний посібник – 

Рівне: НУВГП, 2012. – 146 с. 
8. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. Київ: Альтерпрес, 2002.  
436 с. 
9. Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 
343 с. 
10. Мацола В. І. Рекреаційно-оздоровчо-туристичний комплекс (питання 
теорії, методології, практики). Львів, 1998. 278 с. 
11. Павлов В. І., Черчик Л.М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, 
практика, перпективи. Луцьк: Надстир'я, 1998. 127 с. 
12. Поколодна М.М. Рекреаційна географія Навч. посібник. Харків: 
ХНАМГ, 2012. 275 c. 
13. Сюткін С. І., Леонтьєва Г. Г. Рекреаційна географія. Суми: СумДПУ, 
2007. 

14. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Київ: Центр 
навчальної літератури, 2007. - 312 с. 
15. Черчик Л.М. Рекреаційні ресурси: теорія і методологія. Луцьк: РВВ 
ЛНТУ, 2009.  200 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Закон України "Про туризм" (15 вересня 1995р.).- К., 1995. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/ 

3. Наукова бібліотека НУВГП URL : http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka   

4. Рівненська державна обласна бібліотека URL : http://www.libr.rv.ua/   

5. Рівненщина туристична. URL: https://rivne.travel/  
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