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Циклова комісія туристичного 

обслуговування забезпечує 

підготовку фахового молодшого бакалавра

за спеціальністю 242 «Туризм» 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 

ОПП «Туристичне обслуговування»





Викладацький 

склад циклової 

комісії:



Городинська Лілія 
Станіславівна 
голова циклової комісії 

туристичного обслуговування



Свистак Людмила 
Валеріївна

викладач фахових дисциплін



Уманська Леся 
Миколаївна

викладач спеціальних 

фахових дисциплін



Семеляк Ольга 
Олександрівна

викладач фахових  дисциплін, 

власник туристичної агенції

«Море турів»



Гаврилюк Оксана 

Василівна 
викладач дисципліни

«Навчальна практика»,

власник 

туристичної агенції

“ZIMALETTO”



Танасюк Вікторія 
Леонідівна

викладач спеціальних  фахових 

дисциплін



Онищенко Анастасія 

Олександрівна
викладач спеціальних фахових 

дисциплін



Діяльність педагогічного колективу 

циклової комісії зосереджена на:

 забезпеченні сприятливих можливостей для 

професійного та творчого розвитку фахівців 

туристичної сфери; 

 підвищенні ефективності освітнього процесу 

шляхом використання сучасних інформаційно–
комунікаційних технологій;

 науковому обґрунтуванні та вдосконаленні 

методики навчання; 

 проведенні науково-дослідних робіт, апробації 
та використанні їх результатів;



 підготовці навчально-методичних та інших видань, спрямованих на 

допомогу студентам в оволодінні знаннями в галузі туризму; 

 стимулюванні самостійної розумової діяльності студентів;

 проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, 

диспутів, тренінгів, на яких узагальнюється світовий і національний досвід 

удосконалення туристичної справи.



Циклова комісія забезпечує викладання 

таких фахових  дисциплін, як:

 Вступ до фаху

 Технологія і організація туристичного      

обслуговування

 Рекреаційна географія

 Географія туризму

 Історія туризму

 Туристичне країнознавство

 Туристичне краєзнавство

 Організація екскурсійного обслуговування

 Правове регулювання туристичної діяльності



* Економічна теорія

* Економіка підприємства 
* Менеджмент

* Маркетинг

* Організація готельного обслуговування

* Організація ресторанного обслуговування

* Організація сільського, зеленого туризму

* Спортивний туризм

* Основи музейної справи

* Основи педагогіки і психології
* Інформаційні системи і технології 



Для забезпечення якості освітнього процесу на спеціальності 
«Туризм» були створені навчальні кабінети: «Технологія і 

організація туристичного обслуговування», «Історія туризму» 
та «Організація спортивного туризму»



Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі  туризму є 

невід’ємною складовою освітнього процесу в 

Тульчинському фаховому коледжі культури. 

Велике значення має також практична підготовка  студентів. 

Комплексне поєднання теоретичного навчання з практичною 

діяльністю сприяє кращому засвоєнню отриманих знань, розвитку 

пізнавальної діяльності, винахідливості, вмінню вирішувати 

проблемні ситуації та формуванню конкурентоспроможного 

спеціаліста, здатного ефективно працювати за обраною 

спеціальністю, оберігати і примножувати цінності національної 

культури та громадянського суспільства



Підприємствами базами практики є:

 Туристична агенція «ZIMALETTO» м. Тульчин
 Туристична агенція «Море турів» м. Тульчин

 Туристична агенція «Гермес тур» м. Вінниця

 Туристична агенція «Verona Tour» м. Вінниця

 Готельно-ресторанний комплекс «Port Royal» м. Тульчин
 Торгівельно-готельний комплекс «Добряна» м. Тульчин

 Готельно-ресторанний комплекс «Дубовий гай» м. Вінниця

 Готельний комплекс «Villa Park» м. Тульчин 

 Ресторан «Вів’єр» м. Тульчин

 Ресторан «Гостинний пан» м. Вінниця

 Кафе «Мандарин» м. Тульчин

 Вінницький обласний краєзнавчий музей

 Тульчинський краєзнавчий музей







В освітньому процесі Тульчинського фахового коледжу культури на спеціальності 

«Туризм» передбачено проведення екскурсій, технологія підготовки яких сприяє 

розширенню кругозору студентів, викликає у них упевненість у правильності 

вибору спеціальності. 

Фахівець з туристичного обслуговування повинен володіти практичними 

навичками обслуговування в туристичних комплексах за встановленими 

національними та міжнародними стандартами, раціонально та ефективно 

організовувати професійну діяльність, володіти комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, дослідницькими навичками.





Ми в соціальних мережах

- ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ -

- TKK TOURISM

- LILAGORODINSKAA@GMAIL.COM


