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Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Від 2020 року Національний транспортний університет розпочав підготовку

фахівців з туризму за освітньою програмою «Міжнародний туризм» у межах

спеціальності 242 «Туризм».

Випускники будуть підготовлені до вирішення практичних задач з

організації бізнесу в туристичній галузі на міжнародному рівні.



Протягом навчання за освітньою програмою 
«Міжнародний туризм»

студенти бакалаврату вивчатимуть такі дисципліни:

• соціально-гуманітарні: історія України та української культури,
українська мова (за професійним спрямуванням), основи філософських
знань, психологія управління та конфліктологія, іноземна мова (за
професійним спрямуванням), друга іноземна мова, фізичне виховання;

• природничо-наукові та загальноекономічні: вища математика,
економіко-математичне моделювання, статистика в міжнародному
туризмі, інформаційні системи і технології в міжнародному туризмі,
економічна теорія, географія міжнародного туризму та країнознавство,
основи охорони праці та безпека людини в туризмі, екологія;

• професійної та практичної підготовки: рекреалогія та рекреаційні комплекси світу, основи міжнародного
туризму, маркетинг в туризмі (English), менеджмент (English), фінанси, гроші та кредит (English), організація та
технологія міжнародної туристської діяльності, організація міжнародної екскурсійної діяльності, організація
анімаційної діяльності, туроперейтинг, технологія готельної справи та організація послуг постачань, організація
та технологія ресторанного господарства, міжнародне право, маркетинг міжнародних туристичних послуг,
основи маркетингу, маркетинг в міжнародному туризмі, менеджмент в міжнародному туризмі, бухгалтерський
облік в міжнародному туризмі, міжнародна економіка в туризмі, кухня народів світу, діяльність туристської
самодіяльної організації, організація активного світового туризму, міжнародний туризм, зовнішньоекономічна
діяльність в тризмі, транспортне забезпечення міжнародних туристичних послуг, глобалізаційні процеси в
туризмі, менеджмент сервісних організацій в туризмі, міжнародні логістичні потоки в туризмі, політолого-
соціологічний курс, комунікативний менеджмент в міжнародному туризмі, міжнародні організації в туризмі,
інновації в міжнародному туризмі, страхування в міжнародному туризмі, організація міжнародних туристичних
подорожей, організація ділового міжнародного туризму та виставкової діяльності, розвиток міжнародного
автомобільного виду туризму, архітектура та дизайн міжнародних туристичних комплексів.



Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 

Підготовка студентів спеціальності «Туризм» проводиться в лабораторіях, закріплених за кафедрою туризму,

та в мультимедійному класі за такими дисциплінами:

• в лабораторії з ресторанного обслуговування: Кухня народів світу, Організація та технологія ресторанного

господарства, Менеджмент сервісних організацій в туризмі;

• в лабораторії готельної справи: Технологія готельної справи та організація послуг постачання, Міжнародна

гостинність;

• у мультимедійному класі: Організація та технологія міжнародної туристичної організації, Основи міжнародного

туризму, Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу, Організація анімаційної діяльності, Туроперейтинг, Маркетинг

в туризмі (English), Менеджмент (English), Фінансова діяльність в туризмі, Туристсько-рекреаційне проектування в

туризмі, Глобалізаційні процеси в туризмі, Всесвітні фінанси, гроші та кредит (English), Організація активного

світового туризму, Міжнародний туризм, Зовнішньоекономічна культура і мистецтво, Історія розвитку світового

туризму, Транспортне забезпечення міжнародних туристичних послуг, Комунікативний менеджмент в міжнародному

туризмі, Міжнародні організації в туризмі, Організація міжнародного автомобільного виду туризму, Організація

ділового міжнародного туризму та виставкової діяльності, Організація міжнародних туристичних подорожей,

Розвиток міжнародного туристичного бізнесу, Міжнародні логістичні потоки в туризмі, Інновації в міжнародному

туризмі.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Орієнтовна тематика бакалаврських робіт:

• Аналіз розподілу та динаміки туристичних потоків між регіонами

світу.

• Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні на

сучасному етапі.

• Удосконалення розвитку механізму міжнародного регулювання

туристичної галузі.

• Розвиток міжнародної інтеграції в туризмі.

• Міжнародне регулювання туристичної галузі на сучасному етапі

розвитку суспільства.

• Перспективи розвитку туристичної індустрії Східної Азії.

• Розвиток готельного господарства в США.

• Маркетингова діяльність підприємств туристичної галузі Великої

Британії.

• Організація спортивно-оздоровчого туризму в Польщі.

• Розвиток гастрономічного туризму у Франції.

• Тенденції розвитку подієвого туризму в Німеччині.

• Сучасний стан туристичного бізнесу в Китаї.

• Активний туризм як елемент розвитку туристичної галузі

Австралії.

• Таймшер як перспектива світового розвитку туристичних послуг.

• Транспортна інфраструктура України як фактор розвитку

міжнародного туризму.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Випускники університету, які здобудуть ступінь бакалавра (строк навчання на основі повної

загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти – 3 роки 10 місяців, за заочною – 4 роки

10 місяців, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, освітнього ступеня

молодшого бакалавра, здобутого за цією ж спеціальністю, – 2 роки 10 місяців за денною формою

здобуття освіти), отримають кваліфікацію фахівця з туристичного обслуговування та зможуть

виконувати інформаційно-аналітичну, організаційно-управлінську роботу на посадах: фахівця з

туристичного обслуговування; організатора туристичної і готельної діяльності; організатора подорожей

(екскурсій); фахівця із конференц-сервісу; фахівця із організації дозвілля; фахівця із туристичної

безпеки; фахівця із спеціалізованого обслуговування в туризмі; інспектора з туризму; агента з організації

туризму.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Випускники університету, які здобудуть

ступінь бакалавра за спеціальністю «Туризм» та

освітньою програмою «Міжнародний туризм»,

зможуть працювати в туроператорському і

турагентському секторах, у сфері міжнародного

маркетингу та менеджменту, рекламних агентствах

іноземного походження, консалтингових туристичних

підприємствах міжнародного рівня.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Студенти, які здобувають ступінь бакалавра, проходять:

• навчальну практику,

• виробничу практику,

• переддипломну практику.

На підставі договору про співпрацю між НТУ та болгарською

туристичною компанією «TURAL» студенти спеціальності

«Туризм» проходять практику в готельно-ресторанних комплексах

Болгарії, набуваючи міжнародного досвіду майбутньої фахової

діяльності та удосконалюючи своє володіння іноземною мовою, що

підтверджується Сертифікатом про міжнародну практику в сфері

туризму.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Завдяки підписанню договору про співпрацю між НТУ та

турецькою туристичною компанією «Calypso tour» студенти

спеціальності «Туризм» проходять міжнародну практику в Туреччині,

підвищуючи рівень теоретичних та практичних знань з дисциплін

циклу професійної підготовки та рівень фахового володіння

іноземною мовою, одночасно пізнаючи національну культуру та звичаї

різних народів світу.

У результаті проходження практики студенти набувають

міжнародного досвіду у сфері туристичної діяльності, формують

фахові компетенції та отримують Сертифікат міжнародного зразка,

що у подальшому сприятиме їхньому працевлаштуванню.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Студенти спеціальності «Туризм», окрім міжнародної

практики-стажування, також проходять практику на

українських підприємствах туристичного спрямування,

зокрема в Історико-просвітницькому музеї-дендропарку

«Мамаєва слобода» (м. Київ); Інноваційному музеї

«Становлення української нації» (м. Київ), у готельно-

ресторанних комплексах м. Києва.



Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 

Випусковою за спеціальністю є кафедра туризму.
Кафедру створено 01 вересня 2014 року наказом по НТУ

№ 342 від 07 серпня 2014 р. в результаті реорганізації кафедри

менеджменту і туризму.

Викладачі кафедри:
Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри, доктор

педагогічних наук, професор;
Грищук Олександр Казимирович – професор кафедри, 

кандидат технічних наук, професор;
Васильчук Володимир Миколайович – професор кафедри, 

доктор історичних наук, професор;
Басюк Дарія Іванівна – професор кафедри, доктор 

економічних наук, професор;
Іванчук Світлана Іванівна – доцент кафедри, кандидат 

економічних наук, доцент;
Івасишина Наталія Володимирівна – доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент;
Горячко Катерина Костянтинівна – доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент;
Щербакова Надія Олександрівна – доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент;
Апостолака Інга Олександрівна – доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент;
Діденко Катерина Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат 

географічних наук, доцент;
Самонова Тетяна Брониславівна – доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент;
Парубець Олег Валентинович – старший викладач 

кафедри, кандидат економічних наук;
Рудев Ігор Миколайович – старший викладач кафедри;
Бондаренко Владислава Анатоліївна – старший викладач 

кафедри;
Єнакієва Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри;
Пильченко Аліна Олександрівна – асистент кафедри;
Мамонтова Оксана Михайлівна – асистент кафедри;
Соломка Яна Миколаївна – асистент кафедри.



Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 

Завідувач випускової кафедри –

Ципко Вікторія Віталіївна, доктор

педагогічних наук, професор,

нагороджена Грамотою та Подякою

Міністерства освіти і науки

України, Подякою від туристичної

компанії «Calipso tour».

Очолює кафедру туризму від вересня

2016 року.

Випускниця Київського державного

університету ім. Т.Г. Шевченка за

спеціальністю «Історія». Авторка і

співавторка понад 150 наукових та

навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

модернізація вищої туристичної освіти

України в контексті інтеграції до

європейського освітнього простору.



Викладачі кафедри регулярно влаштовують для

студентів спеціальності «Туризм» різноманітні

заходи за туристичною тематикою, які сприяють

набуттю ними сучасного міжнародного досвіду

майбутньої фахової діяльності.

Особливо популярне серед студентів

відвідування щосезонної Міжнародної виставки

туризму в м. Києві.

Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 



Завдяки тематичним науковим заходам, олімпіадам, випуску

наукового журналу «Студентський туристичний альманах», в

якому обдарована молодь досліджує наукову проблематику,

що стосується сучасної туристичної індустрії, всебічно

розвиваються наукові та творчі здібності студентів.

Щорічно серед студентів спеціальності «Туризм»

проводиться тематичний конкурс плакатів, присвячений

Міжнародному дню туризму, який сприяє формуванню

фахової свідомості та професійних компетентностей

майбутніх спеціалістів у сфері туризму.

Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 



Кафедра туризму співпрацює з готельно-ресторанними комплексами м. Києва 
як базами виробничої та переддипломної практик студентів та  

можливими місцями їхнього подальшого працевлаштування 

Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 

HYATT REGENCY PREMIER PALACE OPERA Hotel HOTEL KIEV

HOLIDAY Inn PREMIER HOTEL LYBID RAMADA ENCORE HOTEL IBIS



Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 

Кафедра туризму 

співпрацює за 

туристичною 

тематикою 

з українськими та 

зарубіжними 

закладами вищої 

освіти

Університет м. Альмерія

( Іспанія)

Вища школа управління 

та адміністрації м. Ополє

( Польща)

Київський національний 

лінгвістичний університет 

(м. Київ, Україна)

Київський університет туризму, 

економіки і права 

(м. Київ, Україна)



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У бібліотеці Національного транспортного

університету студенти можуть отримати

необхідні для навчання підручники, навчальні

посібники, методичні розробки.

Фонд наукової, навчальної, довідкової

літератури та періодичних видань становить

понад 554 000 примірників.

На власній вебсторінці бібліотеки

(www.library.ntu.edu.ua) розміщено генеральний

електронний каталог. Доступ до електронних

ресурсів бібліотеки здійснюється цілодобово.

http://www.library.ntu.edu.ua/
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П’ять гуртожитків студентського містечка

університету забезпечують житлом всіх іногородніх

студентів, які потребують поселення у гуртожиток під

час навчання.

У студмістечку є все необхідне для нормального

проживання та навчання, працюють медпункт,

стоматологічний кабінет, у гуртожитках налагоджена

локальна комп’ютерна мережа.
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В університеті для студентів 

працюють їдальня, буфети та кафе 

«Кадет».
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У сучасному спортивному комплексі НТУ з ігровими та тренажерними залами,

плавальним басейном студенти можуть безкоштовно займатися у спортивних

секціях з волейболу, баскетболу, футболу, бадмінтону, плавання, легкої атлетики,
гирьового спорту,

настільного тенісу,

боротьби, шахів.

Велику популярність

має мотоспорт –

університетська команда

відома всій Україні та за

її межами.
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У Центрі студентської творчості

та дозвілля (ЦСТД) НТУ працюють

творчі колективи: вокальна студія,

хореографічна студія, Клуб веселих та

найкмітливіших (КВН).

Щорічно проводяться:

• турнір серед команд КВН факультетів НТУ

на кубок НТУ;

• конкурс «НТУ має таланти»;

• конкурс «В НТУ танцюють всі»;

• конкурс «Міс та Містер НТУ».
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ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Студенти Національного транспортного університету можуть

пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у

Національному університеті оборони України імені Івана

Черняховського на кафедрі підготовки офіцерів запасу.

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває два роки

(чотири семестри та літні військові збори).

Можлива підготовка як за державним замовленням, так і за кошти

фізичних, юридичних осіб.

Питання щодо набору на навчання вирішуються через деканати

факультетів Національного транспортного

університету.

Строки подання документів і

проведення конкурсного відбору

уточнюються щороку.
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Контакти

Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, м. Київ, Україна, 01010

тел. (044) 280-82-03,    е-mail: general@ntu.edu.ua

Офіційний сайт: http://www.ntu.edu.ua/

Приймальна комісія:

вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн.119б, тел. (044) 280-54-09

Деканат факультету менеджменту, логістики та туризму

вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн. 245, тел. (044) 280-38-76

Кафедра туризму

вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн. 251, тел. (044) 280-90-55

Сайт кафедри туризму: http://kafturizm.ntu.edu.ua/
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"Не люди створюють подорожі, а подорожі створюють людей"

Джон Стейнбек


