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Коротка анотація. Виробнича практики здобувачів вищої освіти спеціальності 242 

«Туризм» РВО «Магістр» денної та заочної форм навчання, в обсязі 630 годин (21 

кредитів) відбувається в третьому семестрі другого курсу навчання магістрів та передбачає 

виконання певного переліку завдань. 

Місце проведення. Бази виробничих практик на основі укладених з ними договорів. 

Мета та цілі проведення практики. Мета практики – оволодіння здобувачами вищої 

освіти сучасними методами, формами організації та засобами виробництва в галузі їхньої 

майбутньої професії, формування у них на ґрунті одержаних під час навчання в 

університеті теоретичних знань та практичної підготовки професійних компетентностей і 

досягнення програмних результатів для прийняття самостійних рішень під час конкретної 

роботи у реальних виробничих і ринкових умовах, виховання потреби систематично 

поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 

Виробнича практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на 

випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних 

умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної 

трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування або для 

виконання дипломної роботи. 

Формат проведення. Виробнича практика зі спеціальності 242 «Туризм» галузь 

знань 24«Сфера обслуговування» проводиться на базах практики – підприємства 

туристичної індустрії (юридичні особи) великої, середньої і малої потужності.  

Підприємства, організації, установи, які мають довготривалі науково-практичні 

зв’язки з відповідними кафедрами університету, вважаються базовими. Під час підготовки 

фахівців за цільовими договорами базами практики є підприємства, організації та 

установи, для яких здійснюється цільова підготовка фахівців. 

Студенти за погодженням з кафедрою, можуть самостійно підбирати для себе місце її 

проходження і пропонувати його для укладання відповідної угоди. З базами практики 

(підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет 

завчасно укладає угоди на їх проведення. Ці угоди є юридичною підставою для проведення 

практики. Тривалість дії угоди погоджується договірними сторонами. 

За результатами проведення виробничої практики студентами спеціальності 242 

«Туризм» галузь знань 24«Сфера обслуговування» будуть набуті загальні та фахові 

компетенції а також програмні результати навчання відповідно до освітньої програми 

підготовки «Магістр», зокрема: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру у 

сфері туризму і рекреації 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів  діяльності. 

ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та вітчизняному 

середовищі. 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Здатність виявляти та вирішувати проблеми 



Спеціальних (фахових) 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що 

формують науковий базис туризму та рекреації. 

СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері 

туризму та рекреації. 

СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в 

туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях. 

СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів регіонального, 

національного та міжнародного туристичних ринків на засадах сталого розвитку з 

урахуванням світового досвіду. 

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати 

та управляти туристичною інформацією. 

СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 

геопросторового планування у сфері туризму та рекреації. 

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності суб’єктів 

туристичного ринку 

Основними програмними результатами проходження виробничої практики є 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, 

критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань. 

РН2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та 

процедур у сфері туризму і рекреації. 

РН3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької 

та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації. 

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, 

проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. 

РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного 

ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку. 

РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати 

результати їх стратегічного розвитку. 

РН8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних 

ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних 

підходів. 

ПРН.9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах 

економічної, соціальної і екологічної ефективності. 

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання 

широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування 

РН11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення професійних проблем, презентації результатів досліджень та проєктів у сфері 

туризму і рекреації. 

РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну 

туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними дестинаціями 

на національному, регіональному та локальному рівнях. 

 



Розподіл часу для виконання завдань виробничої практики 

№ 

п/ 

п 

Назва теми 

Кількість 

днів 
Кількість 

балів 
денна ф. н. заочна ф. н. 

1. 

1. Загальна характеристика 

підприємства/організації установи та 

специфіки його/її діяльності 

1.1. Організаційно‐ структурні особливості, 

етапи розвитку підприємства 

4 4 5 

2. 
1.2. Основні види продукції підприємства 

5 5 4 

3. 
1.3. Виробнича та організаційна структура 

підприємства 
5 5 5 

4. 1.4. Конкурентне оточення підприємства 6 6 4 

5. 

2. Аналіз стану і перспектив розвитку 

діяльності на підприємстві/ в 

організації/установі  
2.1. Форми економічного співробітництва 

підприємства 

8 8 5 

6. 

2.2. Організація зовнішньоторговельних 

операцій/Типові експортні контракти 

підприємства 

6 6 4 

7. 

2.3. Міжнародний маркетинг/Географічна та 

товарна структура зовнішньоторговельних 

операцій підприємства 

6 6 5 

8. 
2.4. Діагностування неефективних 

бізнес‐ процесів 
6 6 4 

9. 

3.Оцінка ефективності діяльності  

підприємства/організації/ установи  
3.1. Економічні результати експорту та 

імпорту підприємства 

5 5 5 

10 
3.2.Зовнішньоекономічний потенціал 

підприємства та перспективи його реалізації 
6 6 4 

11. 

3.3.Бізнес‐ план розширення ринків 

збуту/залучення інвестора/ відкриття філії 

тощо 

6 6 5 

Зовнішня оцінка від підприємства 1 1 50 

Виконання індивідуального завдання 5 5 30 

Захист звіту 1 1 20 

Всього 70 днів 

(14 тижнів) 

70 днів 

(14 тижнів) 
100 

 
 

Система оцінювання та методи контролю. Оцінювання виробничої практики 

проводиться за 100-бальною шкалою. Після закінчення терміну практики студенти звітують 

про виконання програми практики та індивідуального завдання. Письмовий звіт, 

підписаний та оцінений керівником від бази практики, разом із щоденником подається на 

рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт з практики захищається студентом з 

диференційованою оцінкою перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. До складу 

комісії входять керівник практики від університету, викладачі спеціальних дисциплін, і, у 

разі можливості, керівник від бази практики. 

 



 

 

 


