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Галузь знань :       24 Сфера обслуговування

2 роки 10 місяців

 на базі 9-х класів
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Спеціальність: 242 Туризм

Освітньо-професійна 

програма:

Туристичне обслуговування

Освітньо-професійний 

ступінь:

фаховий молодший бакалавр



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Туризм – це сфера діяльності, яка стрімко змінюється. Ця галузь 

одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і 

перспективних сфер розвитку сучасного світу та України. 

Туристична галузь наразі популярна і має шалений успіх серед 

молоді.

Спеціальність відкриває сприятливі умови та можливості для 

самореалізації талановитих юнаків і дівчат, що прагнуть 

професійного і кар’єрного зростання чи мріють про відкриття і 

успішне ведення власного бізнесу.

Робота в туризмі дуже цікава та має ряд переваг. Насамперед це 

можливість подорожувати і відкривати для себе різні культури 

інших країн, вона не рутинна, одноманітна, а цікава та різнобічна. 

Професія у сфері туризму дозволяє людині розвиватися у багатьох 

напрямках і формувати нові, корисні навички.



Фахівець із туризму:

-вивчає потреби туристів; 

-розробляє туристичний продукт;

-здійснює моніторинг пропозицій туроператорів;

-взаємодіє з партнерами за кордоном;

-здійснює вікову підтримку.



Якщо Ви готові вчитися професійно та якісно, 

дарувати людям радість подорожі, зустріч із 

новим і незвичайним, вміти брати на себе 

відповідальність, постійно пізнавати світ та 

самовдосконалюватися, то ця професія саме для 

Вас!

Основна наша мета – підготувати хорошого фахівця в галузі 

туризму та гостинності, який зможе задовольнити потреби та 

очікування клієнтів в організації відпочинку та дозвілля, 

плануванні подорожей, якісного туристичного супроводу, анімації 

тощо.



•консультант із подорожей та організатор подорожей;

•інструктор із спортивного туризму;

•керівник туристичної групи;

•фахівець із туристичного обслуговування;

•консультант із подорожей;

•інструктор оздоровчо-спортивного туризму;

•організатор подорожей;

•агент з організації туристичних подорожей;

•фахівець із розвитку туризму;

•фахівець із туристичної безпеки;

•фахівець із спеціалізованого обсягу;

•організатор туристичної і готельної діяльності;

•провідник;

•екскурсовод.

Посади, які можуть обіймати фахівці з туризму:



Однією з невід’ємних частин освіти є наукова 

діяльність здобувачів освіти, яка дозволяє 

сформувати основи самостійної професійної 

діяльності, що суттєво підвищує якість підготовки 

кадрів. У коледжі створено та налагоджено успішне 

функціонування Туристичної лабораторії, в межах 

роботи якої у здобувачів освіти є можливість 

поглибити знання з основ екскурсійної справи, 

навчитися складати та презентувати реальні екскурсії, 

організовувати власний туристичний бізнес, оволодіти 

сучасними інформаційними технологіями, навчитися 

правильно формувати тур та ефективно презентувати 

його на ринку й багато іншого.

Освітній процес



- якісну освіту, спрямовану на ґрунтовну базову підготовку;

- навчання, спрямоване на розвиток  професійних компетентностей;

- розвиток комунікативних здібностей;

- мовна підготовка;

- розвиток навичок підприємця;

- отримання практичних умінь та навичок у навчальній лабораторії 

"TOURLAB";

- цікаві практичні та семінарські заняття;

- проходження практики.

Обираючи спеціальність «Туризм» в нашому коледжі, ви отримуєте:



Викладачі коледжу навчать Вас: 

Консультувати 

клієнтів

Розробляти туристичний 

продукт та його реалізацію 

Розробляти 

програми турів

Організовувати 

дозвілля 

туристів

Виявляти та 

аналізувати 

потреби туриста

Надавати візову 

підтримку

Організовувати процес  обслуговування 

споживачів на основі  використання 

сучасних  інформаційних і  сервісних 

технологій

Організовувати процес 

бронювання турів, готелів та 

авіаквитків



Hard skills:

 

•здатність до співпраці з діловими 

партнерами і клієнтами;

•володіння іноземними мовами;

•економічна, юридична, письмова 

грамотність;

•вміння презентувати інформаційний 

матеріал;

•розуміння процесів маркетингу та 

менеджменту;

•здатність надавати якісне 

обслуговування;

•розуміння психології клієнтів та 

ведення бізнесу.

Soft skills:

•комунікабельність;

•організаційні навички;

•вміння працювати в команді 

та з клієнтом; 

•емоційна стійкість, вміння 

працювати в стресових 

ситуаціях;

•відповідальність;

•критичне мислення;

•дружелюбність та відкритість;

•любов до професії, 

зацікавлення;

•професійний етикет.

За роки навчання набудете відповідних:



Освітня програма 

"Туризм"зорієнтована на 

міждисциплінарну та 

багатопрофільну підготовку 

фахівців для роботи на 

підприємствах та в установах 

індустрії туризму, вивчення 

кількох іноземних мов, 

проходження практики, 

можливість проходження 

практики за кордоном, з 

обов’язковим володінням 

сучасними інформаційними 

технологіями.



 Ми встигаємо  подорожувати та весело проводити час



Естетика туризму


