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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття та закріплення знань із методики викладання фахових дисциплін, проведення 

навчальних занять. 

Тривалість 4 кредити ЄКТС/120 годин (самостійна робота 120 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: консультації з керівником практики  

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань з туризмознавства 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 здатність розуміти і застосовувати на 

практиці теорії та методологію системи 

наук, які формують туризмологію 

(ПР02); 

 здатність використовувати 

інформаційно-інноваційні методи і 
технології в сфері туризму (ПР03); 

 практикувати використання 

іноземних (ної) мов (мови) у професійній 

діяльності (ПР09); 

 діяти у полікультурному середовищі 

(ПР10); 

 використовувати комунікативні 

навички і технології, ініціювати 

 здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності 

(ЗК02); 

 уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному 

середовищі (ЗК03);  

 вільне володіння та здатність спілкуватися діловою англійською та іншою 

(шими) іноземною (ними) мовою (мовами) в професійній діяльності (ЗК04); 

 уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по актуальних 

проблемах розвитку туризму і рекреації (ЗК05); 

 уміння розробляти проекти та управляти ними (ЗК06); 

 здатність до tіme-менеджменту (ЗК08); 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК10); 

 здатність використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму та 

рекреації (ФК02); 

 здатність використовувати теорію і методи інноваційно-інформаційного 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php
https://el.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

запровадження методів комунікативного 

менеджменту в практику діяльності 

суб’єктів туристичного бізнесу (ПР11); 

 демонструвати соціальну 

відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень (ПР12); 

 демонструвати здатність саморозви-

ватися та самовдосконалюватися 

упродовж життя (ПР15). 

розвитку на різних рівнях управління (ФК05); 

 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі 

та рекреації (ФК09); 

 здатність до управління інформацією (ФК11); 

 здатність до підприємницької діяльності на національному та 

міжнародному туристичному ринку (ФК12); 

 здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного 

бізнесу (ФК13). 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 
роботи у розрізі тем 

Тема 1. Вивчення законодавства, 

нормативних актів Міністерства освіти і 

науки України; нормативних та 
методичних матеріалів з організації 

освітнього процесу. 

Ознайомлення з галузевими стандартами 

вищої освіти з підготовки фахівців зі 

спеціальності «Туризм», робочими 
навчальними планами, навчально-

методичними комплексами навчальних 

дисциплін.. 

Ознайомлення з організацією 

науково-педагогічної роботи в 

університеті та науково-
педагогічних працівників 

кафедри туристичного та 

готельного бізнесу 

Тема 2. Вивчення сучасних методик 

проведення різних видів навчальних 

занять. 

Засвоєння методів виконання наукових 

досліджень.  

Сучасні методи виконання 

наукових досліджень. 

Тема 3. Вивчення правил і методики 

контролю та перевірку знань студентів. 

Підготовка до проведення лекції або 

практичного заняття за однією з 

дисциплін. 

Види лекцій та їх класифікація. 

Тема 4. Підготовку розгорнутого плану 

проведення навчального заняття, 

конспекту лекції з обраної теми, 

розроблення роздаткових матеріалів та 

мультимедійних презентацій тощо. 

Підготовка до проведення лекції або 

практичного заняття за однією з 

дисциплін 

Нетрадиційні форми проведення 

лекцій та практичних занять у 

вищий школі. 

Тема 5. Проведення навчального заняття 
згідно із затвердженим графіком. 

Оволодіння методикою читання лекцій 
або проведення практичного заняття; 

Інноваційні підходи до 
проведення навчальних занять. 

Тема 6. Здійснення самоаналізу й аналізу 

керівником практики проведених 

навчальних занять згідно з анкетою. 

Аналіз проведення навчального заняття, 

врахування зауважень;      підготовка та 

захист звіту з практики. 

- 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: звіт з практики та її захист, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: не допускається плагіат під час підготовки звіту з практики. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Виконання завдань практики 50 

Оформлення практики 20 

Захист звіту з практики 30 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

