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Орієнтовна структура навчальної практики «Вступ до фаху» 

спеціальності 5.14010301 "Туристичне обслуговування" 

 

№ 
п/п 

Назва розділів і тем Кількість робочих 

днів 

1 Вступ  

 

 

1 

 

2 Історія розвитку туризму 

3 Суб'єкти туристичної діяльності. Кваліфікаційна 

характеристика фахівця з туризму. 

4 Основні поняття. Види та форми туризму  

 

1 5 Державне регулювання туристичної діяльності 

6 Основи гостинності. Класифікація засобів 

розміщення 

7 Основи організації харчування туристів. 1 

8 Транспорт, що використовується під час 

туристичного обслуговування 

1 

9 Організація дозвілля туристів. Екскурсійне 

обслуговування 
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ВСТУП 

Навчальна практика «Вступ до фаху» є невід’ємною важливою складовою 

навчального процесу. 

Навчальна практика проводиться впродовж тижня на другому курсі 

навчання згідно навчальних планів за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне 

обслуговування». 

Організація та методичне забезпечення навчальної практики «Вступ до 

фаху» здійснюється відповідно до вимог Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України. 

До керівництва і проведення навчальної практики «Вступ до фаху» 

залучаються викладачі спеціальних дисциплін коледжу, керівники, спеціалісти 

підприємств, організацій та установ сфери туризму, закладів готельно-

ресторанного господарства. 

Програма практики «Вступ до фаху» є основним навчально-методичним 

документом, згідно з яким здійснюються організаційні заходи та визначається 

зміст безпосередньо окремих видів занять навчальної практики студентів. 
 

Мета, завдання та результати практики 

Мета практики «Вступ до фаху» полягає в ознайомленні студентів з 

профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності з 

особливостями практичної діяльності підприємств туристичної галузі, з роллю 

фахівця туристичного обслуговування у формування результатів господарської 

діяльності підприємств туристичного бізнесу різних форм власності та 

організаційно правових форм господарювання, їх конкурентоспроможного 

статусу на внутрішньому ринку та іміджу національного туристичного 

продукту на світовому ринку туристичних услуг. 

Завданнями практики «Вступ до фаху» є: 

· знайомство з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-

професійною програмою напряму підготовки «Туризм», а також навчальним 

планом підготовки фахівця з туризму; 

· знайомство із загальними вимогами до рівня підготовки фахівця з 

туризму на основі компетентністного підходу, його знань, навичок та умінь; 

· визначення сфер майбутньої професійної діяльності; 

· визначення перспектив розвитку туризму в Україні та закордоном. 

По завершенню навчальної практики «Вступ до фаху» студент повинен 

знати: 

· систему загальних та професійних компетенцій фахівців туристичного 

обслуговування; 

· сфери майбутньої професійної діяльності та перспективи 

працевлаштування; 

· значення і перспективи розвитку туризму в Україні та закордоном; 

Вміти: 

· визначати роль, перспективи та значимість своєї майбутньої професії.



Зміст навчальної практики «Вступ до фаху» 
 

Вступ 

Інструктаж з техніки безпеки при проходженні навчальної практики «Вступ до 

фаху» з обов’язковим підписом в «Журналі реєстрації інструктажів». 

Мета та завдання практики. Правила оформлення звіту. 
 

Тема 1. Історія розвитку туризму 

Визначення поняття «туризм» та «подорож».  

Характеристика етапів в історії розвитку туризму. Великі географічні відкриття.  

Створення перших туристичних підприємств. Томас Кук та його роль в історії 

розвитку туризму. Чинники розвитку туризму 
 

Тема 2. Суб'єкти туристичної діяльності. Кваліфікаційна характеристика 

фахівця з туризму. 

Туристичні оператори, туристичні агенції, особливості функціонування. 

Нормативно-правова база.  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця з туризму.  

Екскурсія до туристичного підприємства. 
 

Тема 3. Основні визначення та терміни. Види та форми туризму 

Основні визначення та терміни, що використовують в туризмі. 

Види та форми туризму. Створення презентацій, рефератів, доповіді. 
 

Тема 4. Державне регулювання туристичної діяльності 

Вивчення Закону України «Про туризм» 

Державна політика та державне регулювання в галузі туризму 

Безпека в галузі туризму. 
 

Тема 5. Основи гостинності. Класифікація засобів розміщення. 

Класифікація готелів та аналогічних засобів розміщення 

Основні служби готелю, їх функції. Види готельних послуг. 

Екскурсія до готелю. 
 

Тема 6. Основи організації харчування туристів. 

Класифікація закладів харчування.  

Умови та форми обслуговування  туристів в закладах харчування 

Перегляд навчальних фільмів. Підготовка презентацій, рефератів 

Екскурсія до закладу харчування.  
 

Тема 7. Транспорт, що використовується під час туристичного обслуговування 

Історія розвитку транспорту. Сучасні види транспорту та вимоги до них.  

Характеристика автомобільного, повітряного, водного, залізничного транспорту.  

Забезпечення безпеки туристів під час транспортного обслуговування. 
 

Тема 8. Організація дозвілля туристів. Екскурсійне обслуговування 

Форми організації дозвілля туристів.  

Основи екскурсійного обслуговування. 

Види екскурсій. 

Залік. 
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