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Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Популяризація туристичних можливостей України і всесвітньо відомих

пам’яток культурно-історичної спадщини українського народу сприяє

створенню позитивного іміджу нашої країни.

Від 2009 р. Національний транспортний університет готує фахівців з

туризму за спеціальністю «Туризм» та освітньою програмою «Туризм».

Випускники підготовлені до вирішення практичних задач, пов’язаних з

організацією бізнесу, створенням та розвитком туристичних підприємств,

ефективним управлінням ними, забезпеченням туристичної діяльності в

умовах ведення міжнародного бізнесу тощо.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «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 ступені молодшого бакалавра,

здобутого за цією ж спеціальністю, – 2 роки 10 місяців як за денною, так і за заочною

формами здобуття освіти), отримають кваліфікацію фахівця з туристичного

обслуговування та зможуть виконувати інформаційно-аналітичну, організаційно-

управлінську роботу на посадах фахівця із гостинності в туристичних комплексах,

фахівця готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи, фахівця з туристичного,

готельного обслуговування, фахівця з конференц-сервісу, фахівця з організатора

дозвілля, спеціалізованого обслуговування та з туристичної безпеки, агента з

організації туризму, службовця з подорожей, помічника організатора туристичної і

готельної діяльності.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Випускники університету, які здобудуть ступінь магістра (строк

навчання на основі ступеня (ОКР) бакалавра, здобутого за цією ж

спеціальністю (напрямом підготовки, який відповідає обраній

спеціальності), ОКР спеціаліста, здобутого за цією ж спеціальністю, –

1 рік 4 місяці за денною та заочною формами здобуття освіти; на основі

ступеня (ОКР) бакалавра, ступеня магістра, ОКР спеціаліста, здобутих

за іншою спеціальністю (напрямом підготовки, який не відповідає

обраній спеціальності), – 1 рік 4 місяці за денною та 1 рік 9 місяців за

заочною формами здобуття освіти), отримають кваліфікацію

туризмознавця, екскурсознавця та зможуть виконувати науково-

дослідницьку, інформаційно-аналітичну, організаційно-управлінську та

адміністративно-господарську роботу на посадах керівника

туристичних, оздоровчих, спортивних підприємств, установ, організацій,

керівника виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства,

готелях, у сфері культури, відпочинку та спорту, менеджера в

туристичних агентств та бюро подорожей, менеджера в готелях,

закладах ресторанного господарства, в сфері культури, відпочинку та

спорту, адміністратора дозвільної системи, туризмознавця,

екскурсознавця, професіонала в галузі туризму, готельної, ресторанної

та санаторно-курортної справи, фахівця із гостинності в туристичних

комплексах фахівця з готельної, ресторанної та санаторно-курортної

справи, а також навчатися в аспірантурі.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Протягом навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів студенти вивчають:

соціально-гуманітарні дисципліни: 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 дисципліни: вища математика, економіко-математичне

моделювання, статистика в туризмі, інформаційні системи і технології в туризмі, економічна теорія,

географія туризму та країнознавство, основи охорони праці та безпека людини в туризмі, екологія;

дисципліни професійної та практичної підготовки: рекреалогія та рекреаційні комплекси світу,

основи туризмознавства, організація та технологія туристської діяльності, організація екскурсійної

діяльності, організація анімаційної діяльності, туроперейтинг, організація та технологія готельного

господарства, організація та технологія ресторанного господарства, правознавство, основи маркетингу,

маркетинг в туризмі, менеджмент в туризмі, операційний менеджмент, бухгалтерський облік в туристичній

діяльності, економіка підприємств туристичного бізнесу, кулінарна етнологія, діяльність туристської

самодіяльної організації, транспортне забезпечення в туризмі, економіка і ціноутворення в туризмі,

фінанси, гроші та кредит, аналіз діяльності та планування соціально-економічного розвитку діяльності

підприємств туризму, ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням), міжнародний туризм,

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в туризмі, туристсько-рекреаційне проектування,

інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі, культура сфери обслуговування,
історія світового і вітчизняного туризму, безпека туризму та страхування, логістичні потоки в туризмі,

світовий ринок послуг індустрії туризму та гостинності, соціологія, культурологія, підприємництво:

технологія та стратегія, фінансовий менеджмент в туризмі, стратегічне управління в туризмі, потенціал та

розвиток рекреаційних комплексів України, менеджмент і маркетинг (English), туристсько-рекреаційне

проектування, управління альтернативними видами туризму: автомобільним, діловим, архітектура та

дизайн туристичних комплексів.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Протягом навчання за освітньою програмою підготовки магістрів

студенти вивчають:
дисципліни загальної підготовки: ділова іноземна мова, методологія і організація

наукових досліджень в туризмі.

дисципліни професійної підготовки: туризмологія, екскурсологія, інноваційні технології

в туризмі, міжнародний туризм, управління проектами в туризмі, управління якістю

туристичних послуг, стратегічний маркетинг в туризмі.

дисципліни вибіркові: стратегічний менеджмент в туризмі, корпоративне управління в

туризмі, сервісологія та сервісна діяльність, державне та регіональне управління в туризмі,

логістика в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі, транспортне забезпечення в туризмі,

курортна справа, міжнародне право в туризмі, управління персоналом в туризмі, подієвий

туризм, інвестиції в туризмі, охорона праці та цивільний захист в туризмі

.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Заняття з дисциплін

професійної та практичної

підготовки проходять у

створених на базі кафедри

туризму лабораторіях ресто-

ранного обслуговування та

готельної справи; кабінеті

туризмознавства; спеціалізо-

ваній лабораторії інновацій-

них технологій у туризмі, а

також у факультетському

мультимедійному класі.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Студенти, які здобувають ступінь бакалавра, проходять:

- навчальну практику, 

- виробничу практику,

- переддипломну практику.

Студенти, які здобувають ступінь магістра,  проходять:

- виробничу практику,

- науково-дослідницьку практику.

Практика проводиться у спеціалізованих організаціях та готельних комплексах України, 

зокрема:
➢ Національний музей народної архітектури та побуту України, с. Пирогів;
➢ Просвітницький музей «Мамаєва Слобода», м. Київ;
➢ Туристична агенція «Твій Тур», м. Київ;
➢ ТОВ «Travel Gallery», м. Київ;
➢ ТК «Світ-ЮА», м. Київ;
➢ ТК «Оріон-Інтур», м. Київ;
➢ ТК «Макінтур», м. Бориспіль;
➢ ТК «Подорожник», м. Київ; 
➢ ПП «Галерея подорожей», м. Київ;
➢ ТОВ «Pegas», м. Київ;
➢ ТОВ «Феєрія», м. Київ;
➢ ТОВ Турфірма «САМ», м. Київ;
➢ TPG travel, м. Київ;

а також у готельно-ресторанних комплексах Болгарії та на туристичних підприємствах Туреччини.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

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 одночасно удосконалюючи своє володіння іноземною

мовою, що підтверджується Сертифікатом про міжнародну практику

в сфері туризму.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

На підставі 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 сприяє їх подальшому працевлаштуванню.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Студенти спеціальності «Туризм» формують фахові компетенції, досліджуючи різноманітні аспекти

розвитку туристичної індустрії та беручи активну участь у численних наукових заходах, зокрема щорічних

конференціях студентів, аспірантів і викладачів НТУ та студентських олімпіадах; у роботі за науковою

тематикою кафедри туризму та у роботі кафедрального гуртка молодих науковців «Наукові туристичні

мандри».

Результати своїх наукових досліджень студенти публікують у щорічному збірнику наукових статей

студентів спеціальності «Туризм» «Студентський туристичний альманах».

20 лютого 2020 року студенти спеціальності «Туризм» взяли участь у Першому всеукраїнському

студентському форумі «Надбання: Перезавантаження», який відбувся на базі державної науково-

архітектурної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у Києві. Результатом стало створення студентського

наукового проекту на тему: «Сучасний український туристичний кластер» та його опрацювання

студентською командою на дискусійному майданчику.



Спеціальність «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Тематика бакалаврських робіт охоплює такі питання:

Шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства

Розвиток міжнародного туризму в Україні

Підвищення якості послуг морських і річкових круїзів

Інвестиційна політика в туризмі 

Стратегія підвищення якості туристичних послуг

Розвиток туризму в Україні та світі

Дослідження безпеки та страхування в туризмі

Використання маркетингових технологій у туристичній галузі

Тематика магістерських наукових робіт охоплює такі питання:

Організація та розвиток молодіжного туризму в Україні

Управління брендом туристичної компанії

Інноваційні маркетингові інструменти в туристичному бізнесі

Удосконалення якості послуг туристичного підприємства

Управління розвитком сільського туризму в Карпатському регіоні

Управління розвитком  в’їзного туризму в Україну

Управління комунікаційними процесами на підприємствах туристичної індустрії

Державне регулювання сфери туризму в Україні

Управління розвитком на прикладі ділового туризму туристичної компанії

Розробка проекту організації водного туризму

Розробка та просування нового туристичного продукту на підприємстві туризму

Управління маркетинговою діяльністю підприємства туристичної сфери

Формування маркетингової політики на туристичному підприємстві

Реалізація міжнародних моделей туристичної політики

Особисті використання історико-культурного потенціалу розвитку туризму

Удосконалення механізму управління рекламною діяльністю у сфері туризму



Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 

Кафедру туризму – випускову за спеціальністю – 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

Подякою та Грамотою Міністерства освіти і

науки України, Подякою туристичної

компанії «Calypso tour». Очолює кафедру

туризму з вересня 2016 року.

Випускниця Київського державного

університету ім. Т. Г. Шевченка за спеці-

альністю «Історія». Авторка і співавторка

понад 150 друкованих і навчально-

методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

модернізація вищої туристичної освіти

України в контексті інтеграції до

європейського освітнього простору.



Викладачі кафедри туризму регулярно влаштовують

для студентів спеціальності «Туризм» різноманітні заходи

за туристичною тематикою, які сприяють формуванню їх

сучасного компетентістного розуміння майбутньої фахової

діяльності.

Особливо популярним серед студентів є

відвідування щосезонної Міжнародної виставки туризму в

м. Києві.

Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 



Викладачі кафедри туризму створюють умови для

розвитку творчих здібностей студентської молоді.

Щорічно серед студентів спеціальності «Туризм»

проводиться тематичний конкурс плакатів,

присвячений Міжнародному дню туризму.

Кафедра туризму

Факультет менеджменту, логістики та туризму 



Кафедра туризму співпрацює зі стейкхолдерами – представниками 

готельно-ресторанних комплексів м. Києва 

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

University of Almería

(м. Альмерія, Іспанія) Wyższa Szkoła Zarządzania і Administracji 

w Opolu

(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/


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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.



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В університеті для студентів 

працюють їдальня, буфети та 

кафе «Кадет».



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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.



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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».



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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.



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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 університету 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/

mailto:general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua/
http://kafturizm.ntu.edu.ua/

