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Навчальна лабораторія туризму створена з 
метою забезпечення практико-орієнтованого
підходу у підготовці фахівців сфери туризму
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Загальна інформація
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Зав. лабораторією
Олена Іванівна Міхо

Розробниця більш ніж 20 авторських програм
навчальних дисциплін, співавторка у колективній
монографії «Туризмологія: концептуальні засади
теорії туризму» (2013) та авторка словника-
довідника «Анімація в рекреації та туризму»
(2019), виконавиця трьох науково-технічних тем з
питань розвитку туризму в м. Києві. Науковий
доробок доповнюють 28 статей і тез ( в т.ч. у
фахових та іноземних виданнях), участь у 25
наукових заходах різного рівня, керівництво
науковою діяльністю студентів, в т.ч. друге місце в
конкурсі студентських наукових робіт в рамках
реалізації благодійної програми «Стипендіальна
програма» «Майбутнє туристичної галузі»



Основна мета діяльності Лабораторії

 забезпечення та підвищення ефективності навчального процесу з дисциплін

професійної і практичної підготовки фахівців спеціальностей 242 «Туризм»

 методичне забезпечення всіх видів практик з урахуванням змісту дисциплін циклу

професійної та практичної підготовки

 забезпечення співпраці з підприємствами сфери туризму в Україні та зарубіжних

країнах масового туризму з метою проведення практики і стажування, отримання

досвіду роботи в реальних професійних умовах

 встановлення партнерських відносин з навчальними закладами, що готують фахівців

для сфери туризму, забезпечення програм Подвійного диплому, організація освітніх

турів та підвищення кваліфікації, забезпечення мобільності студентів та

професорсько-викладацького складу

 встановлення партнерських відносин із підприємствами сфери туризму, визначення

напрямів студентського наукового пошуку, організація виїзних занять, захисту

проектів, практичної підготовки з подальшим працевлаштуванням



Напрями наукових досліджень 
Лабораторії

 дослідження ринку туристичних послуг, стану кадрового
забезпечення та підготовки кваліфікованих фахівців для
сфери туризму

 визначення оптимальних умов співробітництва із
підприємствами сфери туризму

 аналіз різних систем бронювання в туризмі, CRM

 розробка інноваційного турпродукту

 формування циклів екскурсійно-музейного
обслуговування для різних цільових аудиторій

 методичні розробки інноваційних форм екскурсійного,
музейного та анімаційного обслуговування



На базі Лабораторії:

 проводяться практичні заняття зі спеціальних туристичних дисциплін,
різні види практик, що дозволяє відпрацювати навички майбутньої
професії в умовах реально діючого туристичного підприємства

 створено бази турів, методичних розробок екскурсій, квест - екскурсій,
банк сценаріїв анімаційних програм

 здійснюється інформаційно-консультаційна робота щодо туристичних
ресурсів дестинацій, процесу бронювання туристичних послуг,
дотримання туристичних формальностей в країнах перебування,
документального оформлення туристичного обслуговування тощо

 ініціюється проведення студентських науково-дослідних проектів на
актуальну тематику на базі Лабораторії та на базах підприємств сфери
туризму



Практику студенти проходять кожного року

І курс

• Практика «Вступ до фаху»

• Знайомство з підприємствами сфери туризму, екскурсії

ІІ курс

• Практика з активного туризму

• Пішохідний та водний похід, сплав, змагання

ІІІ курс

• Туристична підготовка; Стажування за кодоном

• Практика на підприємствах туристичної сфери

ІV курс

Виробнича практика

Сприяє подальшому працевлаштуванню



Практичне заняття «Аквагрим» з дисципліни 
«Анімація в туризмі»



На базі Лабораторії:

 організуються мотиваційні зустрічі з представниками різних професій
в туризмі «Моя кар’єра в туризмі», семінарів – тренінгів краєзнавчого
та країнознавчого характеру, воркшопів з відпрацювання особистісних
і професійних навичок, необхідних для майбутньої професійної
діяльності

 проводяться зустрічі з роботодавцями, співбесіди щодо організації
сезонної (літньої та зимової) практики, стажування за кордоном та
постійного працевлаштування для випускників. Вже зараз студенти
можуть проходити практику на базах підприємств – партнерів та на
туристичних підприємствах Туреччини, Греції, Болгарії

 заохочується здоровий спосіб життя серед студентів завдяки участі у
туристичних заходах, екскурсіях, практиках активного туризму



Мотиваційні зустрічі «Моя кар'єра в 
туризмі»



Партнери – бази практики



Стажування в Туреччині

Трансферні та готельні гіди
Аніматори в 4 – 5* готелі



Стажування в готелях в Болгарії 
(літня та зимова програми)



Дитячі табори Indigo Camps в 
Болгарії та Греції



Стажування в готелях в Греції



Популяризація здорового способу життя, 
спорту, активного відпочинку



Спортивно-туристскі заходи та походи
Чемпіонат України та Всеукраїнські змагання серед
студентів та учнів зі спортивного(водного) туризму



Дякую за увагу!


