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Туристична лабораторія покликана здійснювати навчальну, організаційну,
практичну функції тощо, що дозволяє зробити процес отримання фахових
компетенцій здобувачам освіти спеціальності 242 Туризм, більш якісним.

Залучати здобувачів освіти активно брати участь у науковій і дослідницькій
діяльності, опановувати інноваційні підходи у сфері туризму,

відпрацьовувати разом із практиками, стейкхолдерами компетентності, на
практиці оформлювати різноманітні види турів незалежно від мети поїздки,
напрямку туристичного потоку, способу пересування тощо у країнах світу

та по Україні.

TOURLAB

TourLab

tourlabktepc

Двері,  що ведуть до навчання,  розвитку та світу туризму

У наших соціальних мережах є всі гарячі новини туризму

TourLab

Tourlabktepс@gmail.com



Наукова діяльність. Організація
діяльності з виконання науково-
дослідної роботи у сфері туризму.
Залучення здобувачів освіти до
написання статей, збірників, участі у
конференціях, круглих столах
сприятиме більш дієвому засвоєнню
знань з навчальних дисциплін.

 Інформаційна діяльність. Надання
інформаційних матеріалів, допомоги у
підготовці до конференцій, семінарів,
інтегрованих занять; методичне
забезпечення всіх видів практичних
занять, методичні вказівки для виконання
всіх видів самостійних робіт здобувачами
освіти. 

TOURLAB
Діяльність туристичної лабораторії охоплюватиме такі напрямки:

 

Двері,  що ведуть до навчання,  розвитку та світу туризму



Діяльність туристичної лабораторії охоплюватиме такі напрямки:
 

         Практична діяльність. Даний напрямок туристичної лабораторії спрямований на
розвиток вміння здобувачів освіти самостійно відбирати і систематизувати інформацію в
рамках поставлених перед ними завдань і ситуацій – застосування кейс-методів;
відпрацювання отриманих знань на практиці, зокрема:

TOURLAB

Відпрацювання навичок з
професіоналами сфери
відеопродакшену щодо

дослідження актуальних трендів
відеоіндустрії в туризмі,
технологічного процесу
виробництва контенту,
просування контенту у

соціальних мережах
 

Туристична лабораторія створена з метою забезпечення високого рівня якісної
практичної підготовки здобувачів освіти шляхом поєднання теоретичних і практичних

складових змісту освіти та вимог сучасної туристичної індустрії.
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Активна співпраця із
роботодавцями по

відпрацюванню
професійних

компетентностей для
отримання першого

робочого місця
 

Відпрацювання разом із
стейкхолдерами

компетентностей щодо
створення та організації турів,

програм обслуговування та
сучасних екскурсійних та

анімаційних програм у країни
світу та по Україні

 

Відпрацювання практичних навичок в
глобальній системі бронювання

Amadeus
 

Проведення міжнародних та
всеукраїнських туристичних

наукових конференцій, обміну
досвідом та оволодіння

інноваціями у сфері туристичної
діяльності

 



TOURLAB
У розробці та створенні туристичної лабораторії

брали участь здобувачі освіти першого та третього
курсів:
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Трикіша Марія Сергіївна

Керівник проєкту Сорвіна Юлія Миколаївна

Остапчук Олександра Степанівна

Паламарчук Ольга Богданівна

Фроленкова Тетяна Едуардівна

Зайченко Єлизавети Сергіївна

Щербакова Влада В'ячеславівна



Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Конкурс туристичних маршрутів
«Україна – подорожі та туризм»

 

TOURLAB
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Студенти першого та другого курсів
спеціальності «Туризм», спеціалізації

«Туристичне обслуговування»
зібрались на колективну творчу
зустріч, щоб представити свої

початкові фахові компетенції у
розробці тематичних турів.
Командами у конкурсі були

представлені такі види турів, як:
культурно-пізнавальний, спортивно-

оздоровчий, екологічний. 

Подорожі та туризм
 

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

в Торговельно-економічному коледжі
відбувся перший тур конкурсу

«Подорожі та туризм центральною
Україною». Метою проведення даного

заходу став розвиток масового туризму
та краєзнавства засобами екскурсійної

роботи серед студентської молоді,
залучення студентів до вивчення історії
своє Батьківщини, а також на підтримку
розвитку туризму в Україні. Студентами

1-го, 2-го та 3-го курсів були
представлені цікаві, розроблені ними

тури, у яких вони змогли розкрити свій
професійний потенціал та проявити

креативність. 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/konkurs-turistichnih-marshrutiv-ukraina-podorozhi-ta-turizm.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/konkurs-turistichnih-marshrutiv-ukraina-podorozhi-ta-turizm.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/ukrayina-podorozhi-ta-turizm.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/ukrayina-podorozhi-ta-turizm.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Лайф-коучинг «Фахові
компетенції для роботи в сфері
туристичного обслуговування»

 

TOURLAB
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В ТЕК КНТЕУ в рамках Дня відділення
сфери обслуговування був проведений
лайф-коучинг.  Мета його полягала у

мотивації студентської молоді до
професійної діяльності в сфері туризму
та розуміння чинників вибору професії,

а також підвищення фахових
компетенцій, а саме критерій

вдосконалення, методів та підходів під
час розробки туристичного маршруту.
Як результат, роботодавці допомогли

студентам удосконалити їхні роботи, а
саме розповіли про методи підходу до
розробки туристичного маршруту та

назвали основні критерії оцінки туру як
туристичного продукту.

 

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/layf-kouching-fahovi-kompetentsii-dlya-roboti-v-sferi-turistichnogo-obslugovuvannya.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/layf-kouching-fahovi-kompetentsii-dlya-roboti-v-sferi-turistichnogo-obslugovuvannya.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Підписання договору про співпрацю
між Торговельно-економічним

коледжем ДТЕУ і Amadeus Ukraine
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 З представництвом Amadeus Ukraine та
керівництвом коледжу велися

переговори щодо встановлення
навчальної платформи Amadeus Selling

Platform Connect. Для забезпечення
навчання студентів та співпраці,

викладачами циклової комісії туризму та
готельно-ресторанної справи Сорвіною
Ю.М. і Скрипник А.І були пройдені курси

з отриманням диплому «Training
diploma» Amadeus Ukraine Central System

Course.
   12.09.2018 р. між ТЕК КНТЕУ та

Amadeus Ukraine підписано договір,
щодо надання інформаційно-

консультаційних і методичних послуг.

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/pidpisannya-dogovoru-pro-spivpratsyu-mizh-torgovelno-ekonomichnomichnim.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/pidpisannya-dogovoru-pro-spivpratsyu-mizh-torgovelno-ekonomichnomichnim.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Старт співпраці з компанією Аmadeus
Україна

 
 

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

TOURLAB
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19 жовтня 2018 р. в коледжі відбулася
зустріч студентів спеціалізації

«Туристичне обслуговування» з
представниками компанії Аmadeus

Україна Ельвірою Бурдінскою, Анною
Пушенко та Оксаною Замшею. По

закінченню зустрічі для студентів було
проведено тестування в системі Kahoot,

де найкращі студенти отримали
подарунки від компанії Amadeus.

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/start-spivpratsi-z-kompaniieyu-amadeus-ukraina.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/start-spivpratsi-z-kompaniieyu-amadeus-ukraina.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Впровадження IT-рішень для
глобальної індустрії туризму
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 Для студентів сфери обслуговування
відбулося панельне обговорення на

тему: «Amadeus – провідний
постачальник ІТ-рішень для глобальної
індустрії туризму та подорожей».   На
обговоренні були розглянуті питання

впровадження подорожей нового рівня
завдяки сучасним технологіям в

індустрії туризму та можливостей
використання системи бронювання
Amadeus у діяльності туристичних

підприємств.  Студенти дізналися про
історію створення та еволюцію компанії
та наглядно побачили як користуватися 

 системою Amadeus.

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/vprovadzhennya-it-rishen-dlya-globalnoyi-industriyi-turizmu.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/vprovadzhennya-it-rishen-dlya-globalnoyi-industriyi-turizmu.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Співпраця з стейкхолдерами

TOURLAB
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в Торговельно – економічному коледжі
ДТЕУ відбулось панельне обговорення на
тему: «Інноваційні підходи до підготовки
фахівців та співпраця з стейкхолдерами у
сфері туризму».В обговоренні актуальних

проблем підготовки фахівців туристичного
бізнесу спільно з керівництвом,

викладачами та студентами коледжу взяли
участь представники бізнесу та фахівці з

туризму. На панельному обговоренні були
розглянуті важливі питання щодо

туристичного бізнесу.

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/12390.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/12390.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Форум "Інклюзивний туризм в Україні
має право на існуваня"

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 
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 Під керівництвом викладача Сорвіної Ю. М.
та за участі Заверухи Н. М. відбулась відео-

конференція в режимі on-line із
використанням програми Zoom на тему:

«Інклюзивний туризм в Україні має право
на існування».  Під час конференції

учасники отримали змістовну інформацію
про особливості інклюзивноого туризму,

його розвиток, історію появи та багато
іншого.

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/forum-inklyuzivniy-turizm-v-ukrayini-maye-pravo-na-isnuvannya.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/forum-inklyuzivniy-turizm-v-ukrayini-maye-pravo-na-isnuvannya.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Практичне виїзне заняття:  екскурсійний
тур "Вуличками гастрономічної історії

Києва"

TOURLAB
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Заняття було проведено для майбутніх
фахівців туристичного бізнесу. Здобувачі

освіти групи ТО-31 – Трикіша Марія і
Щербакова Влада під керівництвом голови

циклової комісії туризму та готельно-
ресторанного обслуговування – Сорвіної

Юлії Миколаївни, спроектували
екскурсійний маршрут «Вуличками

гастрономічної історії Києва» та
спробувавши себе, в якості гідів-

супроводжуючих туристичної групи.

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/praktichne-viyizne-zanyattya-ekskursiyniy-tur-vulichkami-gastronomichnoyi-istoriyi-kiyeva.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/praktichne-viyizne-zanyattya-ekskursiyniy-tur-vulichkami-gastronomichnoyi-istoriyi-kiyeva.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Враження, емоції, знання та практичний
досвід

TOURLAB
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Здобувачем відділення Сфери
обслуговування Марією Трикішею під

керівництвом викладача Юлії Сорвіної на
базі лабораторії розроблено екскурсію

«Вуличками верхнього міста». Екскурсія
була створена за сучасними тенденціями

екскурсійної справи та включала елементи
квесту. Здобувачі освіти дізналися багато

цікавого та нового для себе, зокрема цікаві
факти з життя Древнього Києва, міста 20

століття, а також побачили низку стріт-арт
об’єктів.

Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/vrazhennya-emotsiyi-znannya-ta-praktichniy-dosvid.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/vrazhennya-emotsiyi-znannya-ta-praktichniy-dosvid.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

В рамках вивчення дисципліни
«Організація екскурсійного

обслуговування» директором екскурсійного
бюро “Інтересний Київ” пані Ліщук Юлією

було проведено навчально-практичне
заняття.

    На заняття було висвітлино тенденції
екскурсійної справи, ринок екскурсій в

Києві та затребувані екскурсії, склад
команди екскурсійного бюро, специфіку

роботи з екскурсантами.
 

Навчально-практичне заняття для
здобувачів освіти освітньо-професійної

програми Туристичне обслуговування від
екскурсійного бюро «Інтересний Київ»

 

TOURLAB
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Для детальнішого
ознайомлення з заходом

клікніть на цей текст 

https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/navchalno-praktichne-zanyattya-dlya-zdobuvachiv-osviti-osvitno-profesiynoi-programi-turistichne-obslugovuvannya-vid-ekskursiynogo-byuro-interesniy-kiiv.html
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/navchalno-praktichne-zanyattya-dlya-zdobuvachiv-osviti-osvitno-profesiynoi-programi-turistichne-obslugovuvannya-vid-ekskursiynogo-byuro-interesniy-kiiv.html


Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Новорічна екскурсія  «Новий рік. Крізь
століття»

 На передодні новорічних свят керівник
туристичної лабораторії Юлія Сорвіна та

команда студентів відділення сфери
обслуговування освітньо-професійної

програми «Туристичне обслуговування»
організували та провели театралізовану

екскурсію. Екскурсанти почули і
занурилися в минуле, познайомилися з

головними Київськими героями, а також
дізналися багато цікавого.
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Заходи проведені на базі туристичної лабораторії TOURLAB
 

Практичний вебінар з туризму

У ВСП «КТЕФК ДТЕУ» було проведено
вебінар для здобувачів освіти відділення

сфери обслуговування груп ТО-21 та ТО-22
директором компанії «Блакитна хвиля»

Ніною Козенко на тему «Договірні
відносини та правова відповідальність в
туризмі». Пані Ніна Козенко поділилася

своїми знаннями та досвідом зі студентами.
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