
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК НА ФАКУЛЬТЕТІ ТУРИЗМУ ПРИКАРПАТСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА В 2017-2018 н.р. 
Напрям підготовки, 

(шифр) спеціальність 

Курс Вид практики К-сть 

тижнів 

Термін 

проведення 

Кафедра, яка 

забезпечує орг. і пров. 

практ 

Інстит..керівник 

практики 
Навчал.-метод. 

матеріали, рік вид. 

туризм І 

(скорочений 

термін 

навчання) 

виробнича 4 14.05-08.06.2018 туризмознавства і 

краєзнавства 

доц. Гуменюк Г.М.  1. Програма 

організаційно-

технологічної практики 

для студентів ІІІ курсу 

спеціальності “Туризм” 

(розроб.- доц. 

ОришкоС.П.) 

 

2. Організаційно-

технологічна практика для 

студентів ІІІ курсу : 

Методичні рекомендації до 

написання та основні 

вимоги до оформлення : 

Для студентів спеціальності 

6.14010301 – “Туризм” 

очної та заочної форми 

навчання / автор-упорядник 

С.П. Оришко. – Івано-

Франківськ : 

Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника, 

2011. – 42 с. 

туризм ІІ виробнича 4 14.05-08.06.2018 туризмознавства і 

краєзнавства 

доц. Гуменюк Г.М.  1. Програма 

організаційно-

технологічної практики 

для студентів ІІІ курсу 

спеціальності “Туризм” 

(розроб.- доц. 

ОришкоС.П.) 



 

2. Організаційно-

технологічна практика для 

студентів ІІІ курсу : 

Методичні рекомендації до 

написання та основні 

вимоги до оформлення : 

Для студентів спеціальності 

6.14010301 – “Туризм” 

очної та заочної форми 

навчання / автор-упорядник 

С.П. Оришко. – Івано-

Франківськ : 

Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника, 

2011. – 42 с. 

туризм ІІІ виробнича 2 28.05-08.06. 2018 туризмознавства і 

краєзнавства 

доц. Гуменюк Г.М.  1. Програма 

організаційно-

технологічної практики 

для студентів ІІІ курсу 

спеціальності “Туризм” 

(розроб.- доц. 

ОришкоС.П.) 

 

2. Організаційно-

технологічна практика для 

студентів ІІІ курсу : 

Методичні рекомендації до 

написання та основні 

вимоги до оформлення : 

Для студентів спеціальності 

6.14010301 – “Туризм” 

очної та заочної форми 

навчання / автор-упорядник 

С.П. Оришко. – Івано-

Франківськ : 

Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника, 



2011. – 42 с. 

туризм IV виробнича 4 16.10-10.11.2017 туризмознавства і 

краєзнавства  

доц. Гуменюк Г.М.  1. Програма технологічної 

практики “Проектування 

послуги “екскурсія” для 

студентів IV курсу 

спеціальності 6.14010301 – 

Туризм” (укладач – ст. 

викладач Маланюк Т.З.) 

туризм  V маг виробнича 4 22.01-16.02. 2018 туризмознавства і 

краєзнавства 

проф. Великочий 

В.С. 

1. Організація проведення 

професійної та 

асистентської практики 

магістрантів. Навчально-

методичний посібник / 

автор-упорядник С.М. 

Філюк. – Івано-Франківськ 

: Видавництво “НАІР”, 

2011. – 122 с. 

2. Програма виробничої 

практики для студентів V 

курсу спеціальності 

7.14010301 – 

Туризмознавство (укладачі 

– доц. Шикеринець В.В., 

викл. Дутчак О.І., ст. викл. 

Маланюк Т.З.) 

готельно-ресторанна 

справа 

І 

(скорочений 

термін 

навчання) 

виробнича 2 (2 

сем.) 

19.02.-02.03.2018 готельно-ресторанна та 

курортна справа 

 

доц. Польова Л.В. 

Програма виробничо-

технологічної практики 

для студентів ІІ курсу 

спеціальності 6.140101 – 

“Готельно-ресторанна 

справа ” (укладач – к.е.н., 

доц.  Лояк Л.М.) 

 

готельно-ресторанна 

справа 

ІІ виробнича 2 (2 

сем.) 

19.02.-02.03.2018 готельно-ресторанна та 

курортна справа 

 

доц. Польова Л.В. 

Програма виробничо-

технологічної практики 

для студентів ІІ курсу 

спеціальності 6.140101 – 

“Готельно-ресторанна 

справа ” (укладач – к.е.н., 

доц.  Лояк Л.М.) 



 

готельно-ресторанна 

справа 

ІІІ виробнича 2 (2 

сем.) 

19.02.-02.03.2018 готельно-ресторанна та 

курортна справа 

доц. Польова Л.В. 

 

Програма виробничої 

практики для студентів ІІІ 

курсу спеціальності 

“Готельно-ресторанна 

справа” (розроб.- к.е.н., 

доц.  Лояк Л.М) 

готельно-ресторанна 

справа 

IV виробнича 4 (2 

сем.) 

19.02.-16.03.2018 готельно-ресторанна та 

курортна справа 

 т. . Польова Л.В. Програма виробничої 

практики  для студентів IV 

курсу спеціальності–

“Готельно-ресторанна 

справа” (розроб.- к.е.н., 

доц.  Лояк Л.М)  

курортна справа V маг виробнича  4 22.01-16.02. 2018 готельно-ресторанна та 

курортна справа 

доц. Польова Л.В. Програма виробничої 

практики  для студентів  

спеціальності–“Курортна 

справа” (розроб.-проф. 

Клапчук В.М., доц. 

Польова Л.В.) 

менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

І 

(скорочений 

термін 

навчання) 

виробнича      

менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

ІІІ виробнича      

 

 

Декан факультету туризму                                                                                                                                                                                                       В.С. Великочий 


