
 

 

 

 

 
  Ганна Тернавська, менеджер туристичного

підприємства, доброзичливо та щиро
познайомила студентів з особливостями
діяльності сучасної туристичної компанії, з
основними популярними туристичними
напрямами, демонструючи професіоналізм
і компетентність.

Здобувачі освіти отримали наочне
бачення основ туристичної діяльності,
особливостей організації різноманітних
турів, організації та ведення
туристичного бізнесу. А також була
можливість особисто поспілкуватися з
директором ТОВ «Strela Travel» Іриною
Повшедною та з директором ПП «Аніра»
Інною Альошиною.



 

 

 

 

 
  

Співробітники туристичної компанії розповіли про
основні показники успішної роботи, а саме: про
співпрацю з кращими п’ятизірковими готелями у 84
країнах світу, про налагодження зв’язків через
туристичні виставки, про процес спілкування з
туристами та їхню конфіденційність. Найцікавішим
для здобувачів освіти був майстер-клас із
бронювання авіаквитків у системі "Amadeus".

Здобувачі освіти мали унікальну
можливість ознайомитися з роботою всіх
служб готелю, відвідали зони, призначені
для перебування гостей, а також оцінити
номерний фонд: від стандартних номерів
до президентського люксу.

Святослава, менеджер турагентства
"Поїхали з нами", розповіла здобувачам
освіти про те, як це бути сьогодні
турагентом великої мережі. Слухачі
дізналися, що таке франчайзинг, які
моменти потрібні під час спілкуванні з
туристами та багато іншого.



 

 

Здобувачі освіти ознайомилися з номерним
фондом готелю та організаційною
структурою, особливостями організації
роботи та спектром обов’язків працівників
різних підрозділів. У готелі «Братислава» 
 учасників ознайомили також із роботою
ресторану «Братислава».

 

 

 
  

Здобувачі освіти ознайомилися з
номерним фондом готелю та
організаційною структурою. У готелі
додатково було організовано
показовий майстер-клас із підготовки
торговельної зали до обслуговування
керівником бенкетної служби готелю.

Здобувачам освіти розповіли про сучасні
тенденції розвитку готельного бізнесу в
Україні, ознайомили з особливостями їхньої
майбутньої професії, провели порівняльний
аналіз класифікації готелів різних категорій,
а також була можливість ознайомитися з
особливістю роботи готелю «Жайвір» та
його номерним фондом.



 
 

 

 

 
  

У ресторані «Канапа» здобувачів
освіти ознайомили з особливостями
меню, барної карти, інтер’єром та
концепцією закладу адміністратор,
яка також розповіла про свій кар’єрний
шлях.

Здобувачі освіти ознайомилися з
концепцією закладу та з
особливостями роботи ресторану, а  
також поспілкувалися з Галиною
Кудріною, директоркою ресторану.

 

Здобувачам освіти показали
тематичні зали ресторану,
ознайомили з процесом приготування
напоїв, поділилися секретами
власного успіху.


