
Самостійна робота №6 (2год.) 

Тема:  Професії в туристичній діяльності, фахівець з туризму. 

Мета: скласти словник до теми; навчитись висловлюватись за темою у 

відповідних ситуаціях спілкування; виховувати цікавість до своєї майбутньої 

професії. 

Вид контролю:  письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Англійська, українська мова. 

Література (Інформаційні ресурси):  

1.http://tourism.udau.edu.ua/ua/novini/fahivec-turistichnoi-industrii-profesiya-

dlya-mandrivnikiv.html 

2. http://www.education.ua/ua/professions/manager-of-tourism/ 

 

Завдання: 

Укладання словника з теми, виконання лексичних вправ. 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  можна використати будь-який із запропонованих 

джерел, виписавши необхідний лексичний мінімум. Або будь-який розмовник чи 

словник з теми, головне – навчитись спілкуватися на задану тему, тобто які назви 

професій з фаху ви опанували. Для підготовки можна використати матеріали 

практичного заняття №9-10. 

http://tourism.udau.edu.ua/ua/novini/fahivec-turistichnoi-industrii-profesiya-dlya-mandrivnikiv.html
http://tourism.udau.edu.ua/ua/novini/fahivec-turistichnoi-industrii-profesiya-dlya-mandrivnikiv.html
http://www.education.ua/ua/professions/manager-of-tourism/


Конкуренція на ринку досить велика, і успіх компанії залежить від того, 

наскільки менеджер з туризму зможе переконати клієнта вибрати саме їх 

пропозицію. На даний час вимоги до кандидатів на посаду менеджерів з туризму 

значно зросли. Роботодавці вимагають знань туристичних напрямків, іноземної 

мови, володіння навичками комунікації та вищу профільну освіту. 

Глибокі теоретичні знання та практичні вміння з галузі туризм можна 

здобути у нашому коледжі за напрямом підготовки 6.140103«Туризм». 

Die Konkurrenz auf dem Markt groß genug ist, und der Erfolg des Unternehmens 

hängt davon ab, wie der Manager FR den Tourismus in der Lage, Kunden zu 

überzeugen wählen Sie genau Ihr Angebot. In der heutigen Zeit sind die Anforderungen 

an Kandidaten für die Position Manager für Tourismus deutlich gestiegen. Arbeitgeber 

verlangen Kenntnisse der Reiseziele, Fremdsprache, Kenntnisse der Kommunikation 

und höhere Fachausbildung. 

Tiefe theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten in der Branche 

Tourismus erhalten Sie an unseren College in Richtung der Vorbereitung 

6.140103«Tourismus». 

Де і ким працювати?  Wo und von wem arbeiten? 

Сфера діяльності випускників: підприємства, організації та держустанови, 

що здійснюють діяльність у сфері туризму (туристичні агенції, туроператори, 

екскурсійні бюро, інформаційно-краєзнавчі центри тощо). 

 Der Tätigkeitsbereich der Absolventen: Unternehmen, Organisationen und 

Behörden, die Ihre Tätigkeit im Bereich Tourismus (Reisebüros, Reiseveranstalter, 

Fremdenverkehrsbüros, Informations- und landeskundliche Zentren). 

 

Випускники можуть займати первинні посади: 

 1448.1 Менеджер (управитель) з туризму.   

 2444.2 Гід-перекладач. 

 3340 Інструктор-методист з туризму. 

 3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму). 

 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму. 

http://www.udau.edu.ua/ua/departments/fakulteti/fakultet-menedzhmentu/turizm1.html


 3414 Фахівець з туристичного обслуговування. 

 3414 Організатор туристичної і готельної діяльності. 

 3414 Організатор подорожей (екскурсій). 

 3414 Фахівець із конференц-сервісу. 

 3414 Фахівець із організації дозвілля. 

 3414 Фахівець із туристичної безпеки. 

 3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі. 

 3439 Інспектор з туризму. 

 4221 Агент з організації туризму. 

Die Absolventen belegen können primäre Position: 

• 1448.1 Manager (Verwalter) für den Tourismus.  

• 2444.2 Führer-Dolmetscher. 

• 3340 Lehrer-Methodiker für Tourismus. 

• 3414 Instructor Gesundheits-und Sporttourismus (nach den Arten des 

Tourismus). 

• 3414 Spezialist für die Entwicklung des ländlichen Tourismus. 

• 3414 Spezialist für touristischen Leistungen. 

• 3414 Veranstalter Tourismus- und Hospitality- Aktivitäten 

• 3414 Veranstalter Reisen (Exkursionen). 

• 3414 Spezialist mit Konferenz-Service. 

• 3414 Spezialist für Freizeitgestaltung. 

• 3414 Spezialist für touristische Sicherheit. 

• 3414-Spezialist aus spezialisierten Service im Tourismus. 

• 3439 Inspektor für Tourismus. 

• 4221-Agent in der Organisation des Tourismus. а також: 

 менеджер з туристичного напряму; 

 менеджер з внутрішнього туризму; 

 менеджер з міжнародного туризму; 

 керівник туристичної групи; 

 фахівець з питань безпеки в туризмі; 



 консультант з питань страхування в туризмі; 

 фахівець туристичного супроводу; 

 керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на 

державному та регіональному рівні); 

 агент з організації туризму; 

 консультант з  подорожей, консультант (в апараті органів державної 

влади); 

 референт з основної діяльності (туризм); 

 молодший державний інспектор; 

 науковий молодший співробітник; 

 завідувач бюро подорожей; 

 керівник туристичної групи. 

Und auch: • Manager, Veranstalter der Richtung; 

• Manager für inländischen Tourismus; 

• Manager für internationalen Tourismus; 

• der Leiter der Reisegruppe; 

• Spezialist für Sicherheitsfragen im Tourismus; 

• Berater für Versicherungsfragen im Tourismus; 

• Spezialist für touristische Begleitung; 

• Leiter der Abteilung für Tourismus in exekutivbehörden (auf nationaler und 

regionaler Ebene); 

• Agent für die Organisation des Tourismus; 

• Consultant, Consultant (Zentralverwaltung der staatlichen Behörden); 

• Referent für die wichtigsten Aktivitäten (Tourismus); 

• der jüngste Staatliche Inspektor; 

• Junior researcher; 

• der Leiter des Reisebüros; 

• der Leiter der Reisegruppe. 

 

 


