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      Наскрізна програма практики розроблена для студентів спеціальності    

 514010301 « Туристичне обслуговування» відповідно до  навчального плану. 

      Наскрізна програма виробничого навчання – це  розгорнутий план професійної 

підготовки студентів для одержання робочої професії. 

       Програма практики відображає  сукупність навчальних предметів та усіх 

видів практики  з вказівкою їх термінів проведення. 

     Програма виробничого навчання включає в себе такі розділи: 

1. Навчальна практика           1 курс     5 тижнів 

2. Технологічна практика      2 курс     7 тижнів 

3. Виробнича практика           3 курс.    4 тижнів 

 

       Мета навчальної практики – закріплення та поглиблення знань, одержаних 

студентами в процесі теоретичного навчання. 

     В період навчальної практики студенти повинні ознайомитися з матеріально 

– технічною базою, структурою управління та внутрішнім розпорядком. У 

процесі практики студенти вивчають сучасні методи і форми організації 

виробничої діяльності підприємства. 

      Мета технологічної практики - формування у студентів на базі 

теоретичних знань,  отриманих студентами в процесі навчання, застосування їх в 

практичній діяльності,  удосконалення і розвиток на цій основі професійних 

навичок для прийняття самостійних рішень в різних виробничих ситуаціях. 

        Виробнича практика студентів, як правило, проводиться місцях    

   майбутнього працевлаштування  Виробнича практика студентів є однією з   

    важливих форм підготовки спеціалістів, а також загальним підсумком   

   підготовки до  державних екзаменів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма навчальної практики 

 

      Робоча програма є навчально-методичним виданням, яке визначає зміст і 

порядок проходження студентами навчальної практики, яка є невід'ємною 

складовою частиною навчального процесу. 

     Програма практики для студентів спеціальності  «Туристичне обслуговування » 

розроблена відповідно до "Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України" і затвердженого наказом Міністра освіти 

України. 

     Зміст практики визначається навчальним планом та необхідністю підвищення 

якості підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі туризму в ринковій моделі 

господарювання. 

      Метою практики є оволодіння студентами сучасних методів, форм, технології 

управління туристичної галузі. Формування у них, на базі одержаних 

у вузі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень підчас 

конкретної роботи в реальних виробничих умовах.  

 

І.     Мета та завдання практики. 

 

1.1. Ознайомити студентів із структурою, змістом діяльності   

        туристичного підприємства ( об’єкта практики ). 

1.2. Закріпити теоретичні знання студентів з організаційного, 

       нормативного регулювання діяльності туристичної  організації. 

1.3. Навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання на практиці. 

1.4. Навчити студентів формувати методику організації діяльності та   

       звітного контролю туристичної організації. 

 

ІІ.   Організація практики. 

 

      Згідно затвердженого плану навчальна практика проводиться  на першому 

курсі в загальному обсязі  5 тижнів 

      Загальне керівництво практикою здійснює керівник практики згідно з 

календарним графіком її проходження .  

 

ІІІ. Календарний графік проходження навчальної практики. 

 

№ п\п Тема і зміст роботи Кількість 

     днів 

   1. Оформлення на практику. Інструктаж з правил 

охорони праці, протипожежної безпеки правилами 

внутрішнього розпорядку дня. 

 

     2   

 

  2. Ознайомлення із організаційною структурою і 

матеріально-технічною базою. 

готельногокомплексу. 

     

     2   



  3. Ознайомлення із статутом ( положенням ), його 

розділами, конспектування короткого змісту. 

 

     3    

  4.           Практика на робочому місці:  

ознайомлення із штатним розписом; 

ознайомлення із посадовими обов’язками 

працівників; 

конспектування ЗУ “Про туризм”; 

конспектування  ліцензійних умов провадження 

туристичної діяльності; 

ознайомлення із переліком турів, програмами 

обслуговування, калькуляціями, угодами; 

участь у розробці, просуванню туристичного 

продукту;     

участь в обслуговуванню туристів; 

участь в туристичному поході. 

 

 

     18       

 

         

 

 

   5.    Оформлення звіту з пройденої практики.        4   

   6.     Складання заліку з навчальної практики 

     та      підбиття підсумків. 

          

        1   

 

 

ІV. Керівництво практикою та контроль за її проходженням. 

4.1.Відповідальність   за   організацію   проведення   практики    покладається  

на заступника директора  з  навчально-виробничої роботи  коледжу,  

циклову комісію профілюючих   дисциплін,   які   погоджують   її   

проведення   з   заст. директора з навчально-виробничої роботи. 

4.2.Для  організації  і проходження    практики   студентами коледжу,  

призначається керівник практики, а підприємство призначає керівника від 

бази практики. 

 

V.   Перелік документів, які повинен представити студент - практикант 

       для захисту підсумків практики. 

5.1. Індивідуальний план роботи.  

5.2. Щоденник.  

5.3. Конспект  статуту ( положення ) бази практики,  

    ( назви розділів,   короткий зміст).  

5.4. Конспект Закону України « Про туризм » 

5.5. Конспект « Ліцензійних умов провадження туристичної  

       діяльності на  території України ». 

5.6. Штатний розпис та посадові обов’язки працівників бази практики. 

5.7. Перелік турів, програмам обслуговування їх калькуляцій,    

       копії відповідних договорів. 

5.8. Характеристику студента - практиканта. 

 

 



 

Програма технологічної  практики 

 І. Мета практики 

      Основною метою технологічної практики студентів  є  відповідальний період 

набуття певних практичних навичок згідно отриманих теоретичних знань в 

туристичній галузі. Вона доповнює і поширює отримані студентами теоретичні 

знання з комплексу дисциплін, які пов’язані між собою, поглиблює і розширює 

набутий досвід попередньої ознайомчої практики. 

     Технологічна практика включає роботу на туристичних об’єктах   та виїздних 

лабораторних заняттях (екскурсіях, походах). 

Метою практики також є:   

а) засвоєння студентами передових сучасних методів, форм, різних 

технологій управління в туристичній галузі з одночасним формуванням 

у них отриманих теоретичних знань для прийняття найбільш 

оптимальних рішень під час практичної роботи в ринкових і виробничих 

умовах; 

          б) формування навичок практичної діяльності в організації виїзних    

              занять та походів. 

 

ІІ. Завдання практики 

1. Інформувати студентів про туристські організації та фірми, що є об’єктами 

практики, їх структуру і функціонування. 

2. В умовах виробничої діяльності організувати: 

- рекламну діяльність тур підприємства;  

- розробку та реалізацію тур продукту; 

- роботу щодо забезпечення якості послуг; 

- партнерські відносини та діяльність тур підприємства; 

- організацію діловодства; 

- організацію дотримання безпеки та гігієни праці. 

3. Сформувати автобусний, велосипедний, водний або пішохідний 

екскурсійний маршрут в конкретному регіоні, виходячи з мети і характеру 

відпочинку туриста. 

 

ІІІ. Організація практики 

      З метою виконання навчального плану необхідно провести 216 годин 

технологічної практики. 

       В коледжі загальне керівництво практикою здійснює  дирекція. 

       Керівництво методичними питаннями здійснюють викладачі ( керівник 

практики ) від коледжу та методисти на об’єктах практики – співробітники 

туристичних організацій і фірм. 

 

ІV. Обов’язки керівників 

1. Керівник практики від коледжу: 



 1.1. Виконує систематичний контроль за своєчасним проходженням     

  практики студентами на об’єктах практики. 

 1.2. Веде організацію здійснення навчальних завдань практики та надає  

 консультації студентам. 

 1.3. У співпраці з керівниками оцінює роботу практикантів на об’єктах  

 практики. 

 1.4. Бере участь у підготовці характеристики проведеної роботи  

 практиканта.  

 1.5. Здійснює підсумковий контроль знань, приймає звіти в студентів з  

 технологічної практики 

 

2. Керівник на об’єкті практики: 

  2.1. Проводить облік відпрацьованих днів та виконання практикантами 

завдань, у відповідності до індивідуального плану. 

2.2. Постійно надає методичну допомогу студентам-практикантам при 

виконанні програмних завдань. 

2.3. Разом з керівником коледжу всесторонньо оцінює результати роботи 

студента-практиканта. 

2.4. Бере участь у підготовці характеристики проведеної роботи практиканта. 

 

 

Календарний графік проходження 

технологічної практики за темами організаційно - технологічної програми 

практики   

   

 

№ п/п 

 

Назва розділів і тем 

Кількість 

робочих 

днів 

  Тема І.  Ознайомлення із змістом та програмою 

практики 

 

1.1. Оформлення на практику і знайомство з 

туристичним підприємством. 

Інструктаж з протипожежної безпеки і техніки 

безпеки. 

2 

  Тема ІІ. Організація рекламної діяльності тур 

підприємства. 

В умовах виробничої діяльності: 

 

2.1. Організувати підготовку, презентацію і 

поширення спеціалізованої туристичної 

інформації, використовуючи рекламні та PR 

технології; 

 

2 

 

 



2.2. Формувати попит та просувати туристичні 

послуги на ринку за результатами маркетингових 

досліджень і рекламної діяльності; 

1 

 

 

2 2.3. Формувати туристську агентську мережу, банк 

постійних клієнтів за допомогою комп’ютерних  

засобів, локальних і глобальних мереж; 

  Тема ІІІ. Організація розробки та реалізації тур 

продукту. 

В умовах  виробничої діяльності: 

 

3.1 Приймати рішення щодо каналів реалізації тур 

продукту на основі вивчення можливостей 

комерційних партнерів на засадах дотримання 

основ господарського та міжнародного права і 

документоведення та методики ведення ділових 

переговорів; 

        

 

 

     

      

1 

 

2 

 

 

 

2 

3.2. Укладати угоди з постачальниками супутніх 

туристських послуг, використовуючи зміст та 

вимоги договірного права і документоведення та 

методики ведення ділових переговорів4 

3.3. Стимулювати збут турпродукту, використовуючи 

методи та прийоми стимулювання попиту та 

принципи мотивації збутової діяльності, не 

рекламні методи просування; 

3.4. Здійснювати заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності тур підприємства на 

основі аналізу споживчих якостей туристичного 

продукту конкурентів; 

 

         1 

 

 

 

  1 

 

 

 2 

3.5. Упроваджувати раціональні прийоми бронювання 

туристських послуг за допомогою інформаційних 

технологій; 

3.6. Організовувати підбір, призначати та звільняти на 

маршрути кадри, що контактують з туристами, 

координують виконання програм обслуговування 

(гідів – екскурсоводів інструкторів, аніматорів, 

методистів тощо), використовуючи результати 

психологічного аналізу працівника та з 

дотриманням методик добору кадрів, наймання та 

звільнення. 

 Тема ІУ. Організація роботи щодо забезпечення 

якості послуг. 

 



В умовах виробничої діяльності: 

4.1. Виявляти та реєструвати претензії, скарги, 

рекламації зі сторони споживачів туристських 

послуг, організовувати та проводити заходи, що 

спрямовані на їх усунення на підставі методик 

загального менеджменту якості та з 

використанням інструментів контролю якості; 

 

 

1 

4.2. Перевіряти виконання прийнятих рішень з 

визначених моделей та методів усунення 

претензій та рекламацій, застосовуючи методики 

прийняття рішень та специфіки ведення 

претензійної роботи. 

 

 

1 

  Тема У. Організація партнерських відносин та 

діяльності тур підприємства. 

У складі групи фахівців та в умовах визначеного 

терміну виконання: 

 

 5.1. Вивчати можливості закордонних та вітчизняних 

партнерів, використовуючи прямі контакти на 

мові партнерів; 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

5.2. Проводити ділові переговори із зарубіжними 

партнерами, підтримувати ділові контакти, 

використовуючи технічні засоби, зв»язки 

інформаційні технології, у тому числі іноземними 

мовами; 

5.3. Брати участь в укладанні угод із зарубіжними та 

вітчизняними партнерами та забезпечувати їх 

реалізацію на підставі існуючих вимог 

міжнародного та договірного права; 

5.4. Співпрацювати з фінансово-кредитними 

установами, страховими компаніями, 

консульствами і представництвами в межах 

посадових обов’язків,  використовуючи 

регламентуючі документи на засадах договірного 

права; 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

5.5. Взаємодіяти з виробниками туристських послуг, 

засобами розміщення, підприємствами 

харчування, транспорту, екскурсійними бюро, 

музеями, спортивними установами. Іншими 

закладами рекреаційно – курортної сфери, сфери 

культури тощо з дотриманням правил ведення 



договірної роботи. 

 Тема УІ. Організація діловодства 

В умовах виробничої діяльності: 

 

6.1. Формувати систему документів-регламентів 

регулювання організаційних відносин 

використовуючи загальну методику діловодства; 

 

1 

6.2. Раціонально організовувати та вести власний 

сегмент документообігу, власний архів. 

1 

6.3. Розраховувати ефективність використання 

оргтехніки та потребу в ній, при організації 

діловодства, використовуючи можливості 

комп’ютерних  технологій та існуючі методики 

оцінки ефективності використання оргтехніки 

 

 

1 

 Тема УІІ. Організація дотримання безпеки та 

гігієни праці. 

В умовах виробничої діяльності: 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 7.1 Організувати дотримання вимог безпеки праці 

учасниками трудового процесу на підставі 

технологічної документації, використовуючи 

чинну нормативно-правову базу з питань охорони 

праці. 

 7.2 Організувати дотримання санітарно – гігієнічних 

вимог учасниками трудового процесу на підставі 

технологічної документації, використовуючи 

чинну нормативно-правову базу. 

8. Складання звіту та захист практики 6 

Всього   35 

 

                                    

                                    Зміст програми 

Тема 1.  Ознайомлення із змістом та програмою практики 

Навчальна мета: 

ознайомлення з порядком виконання програми практики; 

- закріплення та поглиблення знань, одержаних студентами в процесі 

вивчення теоретичних дисциплін; 

-  вивчення  структури туристичного підприємства та форми організації 

обслуговування туристів. 

Знати: 

- основні функції підприємства; 



- функціональні обов’язки  персоналу туристичного підприємства. 

Вміти: 

- отримані студентами знання в процесі теоретичного навчання застосувати в 

практичній діяльності. 

 

Тема 2.Організація рекламної діяльності туристичного підприємств  

Навчальна мета: 

- розробити рекламний бюджет туристичного підприємства;  

- організувати рекламну кампанію туристичного підприємства; 

  Знати: 

- види реклами; 

-  канали поширення реклами; 

- технології роботи в глобальних і локальних мережах. 

Вміти: 

- організувати презентацію комбінованого туру; 

- сформувати базу постійних клієнтів за допомогою комп’ютерних   засобів; 

- визначати комплекс надання послуг туру.  

 

Тема 3. Організація розробки та реалізації тур продукту.  

Навчальна мета: 

- засвоїти етапи розробки туристичного продукту; 

- закріпити просування та шляхи реалізації тур продукту; 

Знати: 

- методику ведення ділових переговорів; 

- принципи укладання угод між постачальниками і туристичною фірмою. 

Вміти: 

- розробити навчальний туристичний маршрут з метою ознайомлення з 

туристичними об’єктами  України; 

- на основі розробленого туристичного маршруту провести рекламний тур; 

-  забронювати місце ночівлі в готелі для туристів за допомогою 

інформаційних технологій. 

 

Тема 4. Організація роботи щодо забезпечення якості послуг 

Навчальна мета: 

- формувати у студентів на базі теоретичних знань отриманих ними в 

процесі вивчення дисциплін з менеджменту практичне їх застосування. 

- Застосувати інструменту контролю якості у відповідності до ГОСТ 

28681.2-95. 

Знати: 

- методику прийняття рішень та специфіку ведення претензійної роботи; 

- методи вирішення конфліктів. 

Вміти: 

- коректно вести переговори, спрямовані на усунення претензії чи скарги зі 

сторони споживачів туристських послуг; 

- реєструвати претензії, скарги, рекламації зі сторони споживачів 

туристських послуг. 



Тема 5. Організація партнерських відносин та діяльності     туристичного  

підприємства. 

Навчальна мета: 

- ознайомитися з принципами (особливостями) укладання партнерських 

угод, використовуючи комунікативні здібності; 

- вивчити структуру управління тур підприємством згідно його форми 

діяльності. 

Знати: 

- іноземні мови; 

- законодавчу базу, що регламентує туристичну діяльність; 

- принципи укладання партнерських угод. 

 

Вміти: 

- використовувати знання іноземних мов у переговорах з іноземними 

діловими партнерами; 

- підтримувати ділові контакти використовуючи технічні засоби, 

інформаційні технології; 

- співпрацювати з фінансово-кредитними установами, страховими 

компаніями, консульствами; 

- використовувати нормативно-правові документи, що регламентують 

діяльність туристичного підприємства; 

- Укладати угоди з партнерами по формуванню туру. 

Тема 6. Організація діловодства 

     Навчальна мета: 

- використовувати загальні вимоги до складання та оформлення документів; 

- засвоїти особливості складання службових документів; 

- організувати роботу щодо ведення технологічної туристичної документації. 

     Знати: 

- нормативні документи, правила їх складання та оформлення згідно з 

визначеннями державними стандартами України; 

- правила складання оформлення спеціалізованих документів для 

оперативної роботи з ними; 

- правила виконання, зберігання документів, узагальнення роботи з ними. 

 

     Вміти: 

- складати та оформляти службові документи і працювати з ними; 

- реєструвати документи; 

- здійснювати контроль за дотриманням термінів виконання документів. 

Тема 7. Організація дотриманням безпеки та гігієни праці. 

     Навчальна мета 

     - ознайомитись із загальними вимогами до безпеки та гігієни праці. 

     Знати: 

- правила дотримання вимог безпеки праці персоналом туристичної фірми; 

- правила санітарно-гігієнічних вимог; 

- правила користування електроприладами і устаткуванням. 

     Вміти: 



- застосовувати діючі інструкції щодо дотримання безпеки і гігієни праці; 

- використовувати чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці; 

- застосовувати засоби протипожежної безпеки; 

- забезпечувати дотримання чистоти та порядку робочого місця. 

VІ. Вимоги до оформлення документів планування роботи, обліку та          

      звітності практиканта 

1. Індивідуальний план роботи практиканта – основний документ планування 

і одночасно обліку виконаної роботи за весь період практики. Індивідуальний 

план складається у перший день перебування групи на об’єкті практики, після 

знайомства з ним, узгоджується з керівником на об’єкті практики та 

затверджується керівником коледжу. 

Індивідуальний план складається практикантом у довільній формі. Однак, він 

повинен включати види діяльності (навчальні завдання) передбачені програмою 

практики, орієнтовну кількість годин на їх виконання та відмітку про виконання, 

яку робить методист на об’єкті, або керівник коледжу. 

Навчальні завдання формуються та записуються в індивідуальний план з 

врахуванням специфіки та поточної роботи об’єкту практики і можуть бути 

змінені, або максимально наближені до конкретних управлінських ситуацій. (За 

основу береться типовий примірник індивідуального плану). 

2. Щоденник практиканта складається у довільній формі, зручній для 

виконання, однак він повинен відповідати вимогам практики і має містити 

інформацію про виконані за кожен день завдання та кількість годин роботи. Тут 

також фіксується інформація про виконання всіх пунктів індивідуального плану. 

Керівник робить відмітку про виконання роботи за умови фіксації змісту у 

робочих записах. (додаток) 

3. Документи , які доручаються  скласти практиканту на об’єкті практики, 

додаються до документації, на які слід посилатися у щоденнику та подавати 

керівнику коледжу на захисті результатів практики. 

4. Звіт про роботу практики є узагальнюючим документом, що складається у 

довільній формі. Основу тексту звіту складають робочі записи, які 

узагальнюються та редагуються. Звіт формується на основі індивідуального 

плану і несе інформацію про виконання кожного його розділу та пункту. До звіту 

обов’язково додається схема туристичного маршруту з текстовим описом і 

поясненням. Індивідуальний план і звіт затверджується керівником коледжу. 

VІІ.  Перелік документів, які повинен пред’явити студент-практикант  

         на захисті підсумків практики.          

1. Індивідуальний план роботи. / Додаток №1 /. 

2. Щоденник. / Додаток №2 /. 

3.  Технологічну карту туристичної транспортної подорожі по маршруту 

(див. ГОСТ 286881.1-95 додаток А). 

4. Інформаційний листок до путівки туристичних подорожей (див. ГОСТ 

286881.1-95 додаток В).  

5. Схему маршруту (див. ГОСТ 286881.1-95 додаток Ж). 

6. Звіт про виконану роботу за період практики. 

7. Графік завантаження туристського підприємства. 

8. Характеристику студента - практиканта. 



 

Програма виробничої практики 

 

  І. Мета практики 

      Основною метою виробничої практики студентів є відповідальний період набуття 

певних практичних навичок згідно отриманих теоретичних знань в туристській 

галузі. Вона доповнює і поширює отримані студентами теоретичні знання з 

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

досвід попередньої ознайомчої практики. 

Під час цієї практики поглиблюються і закріплюються теоретичні знання з усіх 

дисциплін навчального плану, ведеться підготовка до складання державних іспитів. 

1.2. Організація практики 

Практика студентів проводиться на підприємствах і організаціях  туризму, що 

являються юридичними або фізичними особами і відповідають вимогам програми. 

Студенти можуть самостійно підбирати для себе місця проходження практики. 

 

ІІ. Завдання практики 

2.1.Розробити комплексну транспортну туристську подорож з екскурсійним 

обслуговуванням:  

      Розробити туристський маршрут з врахуванням рекреаційних, пізнавальних та 

інших потреб на підставі знань рекреаційних ресурсів, екскурсійних ресурсів 

рекреаційного комплексу, культури, релігії, характеристик рекреаційного регіону. 

2.3. Розробити схему транспортної екскурсії. Додаток 3. 

2.4. Скласти технологічну документацію (технологічну карту туристської екскурсії,  

інформаційний листок до турпутівки тощо) використовуючи типові форми та 

правила їх складання за результатами проектування пакету туристських послуг.  

ІІІ. Організація практики 

3.1 На виконання навчального плану необхідно провести 216 годин виробничої 

практики для студентів коледжу,  загальне керівництво практикою здійснює 

дирекція. 

3.2   Керівництво методичними питаннями здійснює викладач коледжу на об’єктах 

практики – співробітники туристичних організацій і фірм. 

 3.3. Практика студентів проводиться на підприємствах і організаціях туризму, що є 

юридичними особами і відповідають вимогам програми. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІV. Зміст навчальних завдань виробничої практики 

 

№ 

п/п 

Зміст практики Кількість 

днів 

1 Оформлення на практику. Студенти знайомляться з 

керівником практики від підприємства характером діяльності 

підприємства, його статутом, структурою управління та 

службами підприємства, формами організації обслуговування 

туристів. Проходять інструктаж з протипожежної безпеки і 

техніки безпеки. Керівник від коледжу знайомлять студентів з 

правилами внутрішнього розпорядку і графіком виходу 

студентів на практику.   

1 

2 Розробити комплексну транспортну туристську подорож з 

екскурсійним обслуговуванням 

4 

3 Розробити схему транспортної екскурсії, технологічний 

паспорт турмаршруту транспортних перевезень.  

2 

4 Скласти технологічну документацію (технологічну карту 

туристської екскурсії,  інформаційний листок до турпутівки 

тощо) використовуючи типові форми та правила їх складання 

за результатами проектування пакету туристських послуг. 

2 

5 Оптимізація маршруту. Оформлення схеми  маршруту.  1 

6 Програмне забезпечення туру. Розробка програми 

обслуговування туристів 

2 

7 Організаційно-технічні заходи з забезпечення туру. 

Укладання угод з продуцентами відповідних послуг(готелями, 

екскурсійними бюро, транспортними компаніями, закладами 

дозвілля). Умови співпраці рецептивного туроператора з 

постачальниками послуг. 

1 

8 Розрахунок вартості туру 1 

9 Документальне оформлення розробленого туру 2 

10 Заходи з організації подорожі 1 

11 Маркетинг туру 2 

12 Дослідити конкурентний статус підприємства, провести 

оцінку його сильних та слабких сторін за такими 

показниками: 

1 

13 Дослідження ефективності управління підприємством за 

основними видами діяльності. 

1 

14 Захист практики 24 дні 

 



 

V. Обов’язки керівника практиків практики 

Методист від коледжу: 

Виконує систематичний контроль за своєчасним проходженням практики студентами   

на об’єктах практики. 

Веде організацію здійснення навчальних завдань практики та надає консультації 

студентам. 

У співпраці з методистами оцінює роботу практикантів на об’єктах практики. 

Готує характеристику на кожного члена підгрупи, та проводить захист результатів  

практики. 

Сприяє підготовці звіту про практику. 

 

Методист на об’єкті практики: 

Проводить облік відпрацьованих днів та виконання практикантами завдань, у 

відповідності до індивідуального плану. 

Постійно надає методичну допомогу студентам-практикантам при виконанні 

програмових завдань. 

Разом з методистом інституту всесторонньо оцінює результати роботи студента-

практиканта. 

Бере участь у підготовці характеристики проведеної роботи практиканта. 

 

VІ. Вимоги до оформлення документів планування роботи, обліку та звітності 

практиканта 

      Індивідуальний план роботи практиканта – основний документ планування і 

одночасно обліку виконаної роботи за весь період практики. Індивідуальний план 

складається у перший день перебування групи на об’єкті практики, після знайомства 

з ним, узгоджується з методистом на об’єкті практики та затверджується методистом 

інституту. 

Індивідуальний план складається практикантом у довільній формі. Однак, він 

повинен включати види діяльності (навчальні завдання) передбачені програмою 

практики, орієнтовну кількість годин на їх виконання та відмітку про виконання, яку 

робить методист на об’єкті, або методист університету. 

Навчальні завдання формуються та записуються в індивідуальний план з 

врахуванням специфіки та поточної роботи об’єкту практики і можуть бути змінені, 

або максимально наближені до конкретних управлінських ситуацій. (За основу 

береться типовий примірник індивідуального плану). 

Щоденник практиканта складається у довільній формі, зручній для виконання. Він 

має містити інформацію про виконані за кожен день завдання та кількість годин 

роботи. Тут також фіксується інформація про виконання всіх пунктів 

індивідуального плану. Методист робить відмітку про виконання роботи за умови 

фіксації змісту у робочих записах. 

Документи , які доручаються  скласти практиканту на об’єкті практики, додаються до 

документації, на які слід посилатися у щоденнику та подавати методисту  коледжу на 

захисті результатів практики. 

Звіт  про роботу практики є узагальнюючим документом, що складається у довільній 

формі. Основу тексту звіту складають робочі записи, які узагальнюються та 



редагуються. Звіт формується на основі індивідуального плану і несе інформацію про 

виконання кожного його розділу та пункту. До звіту обов’язково додається схема 

туристичного маршруту з текстовим описом і поясненням. Індивідуальний план і звіт 

затверджується керівником практики від коледжу . 

 

VІІ. Вимоги до складання характеристики 

Характеристика студента-практиканта складається у довільній формі, враховуючи 

наведені нижче пункти: 

загальна інформація про студента : прізвище, ім’я, по батькові , група, курс, інститут, 

терміни проходження практики та об’єкт практики; 

характеристика діяльності на об’єкті практики: трудова дисципліна, конкретна 

інформація про виконану роботу, рівень теоретичної підготовки, вміння виконувати 

практичні завдання; 

ставлення студента до своїх обов’язків, оцінка організаторських здібностей, 

управлінських навичок; 

оцінка за практику. 

Характеристика складається методистом на об’єкті практики. Оформляється 

машинописно та завіряється підписом керівником і печаткою об’єкта практики. 

 

VІІІ.  Перелік документів, які повинен пред’явити студент-практикант на 

захисті підсумків практики 

1.Індивідуальний план роботи. / Додаток №1 /. 

2.Щоденник. / Додаток №2 /. 

3.Схему маршруту транспортної екскурсії . (Додаток 3). 

4.Звіт про виконану роботу за період практики. 

5.Програма обслуговування  туристів за маршрутом. 

6.Інформаційний листок до путівки туристської подорожі. 

7.Приклад оформлення розрахунку вартості маршруту. 

8.Характеристика з місця практики. 

 

 

 

Примітка:  Комплект документів по кожному виду практики подаються в папці на 

зав’язках. 



 

 


