


Туризм – це ціла сфера соціально-економічного життя країни, яка охоплює 
різні галузі національної економіки: культуру, транспорт, торгівлю, 

будівництво, готельне господарство, громадське харчування, спорт, розваги,
всіляко стимулює їх розвиток та економічну активність





Циклова комісія туристичного обслуговування забезпечує 
підготовку молодших спеціалістів 

за спеціальністю 242 «Туризм» 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 

Освітньо-професійна програма «Туристичне 
обслуговування»



Реалізація культурно-освітнього потенціалу  
туризму в організації дозвілля

Презентація історико-культурної спадщини 
України як  складової екскурсійної діяльності

Застосування новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій у сфері туризму і 
гостинності

Впровадження нових напрямків мовної 
підготовки фахівців туристичної галузі

Виховання ініціативності, креативності,  
лідерських якостей, розвиток комунікативних 
здібностей у студентської молоді



















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 туристської справи.



 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 та 

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



Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі  туризму є 
невід’ємною складовою освітнього процесу в 

Тульчинському 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



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 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.
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