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ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
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Світові завжди будуть потрібні досвідчені управлінці, 
котрі зможуть привести суспільство звідти, 
де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути. 

Роберт Фалмер 
 

• Менеджер – це професія вродженого лідера 

• Менеджер - не тільки управлінець, а й новатор, стратег, 
вихователь, людина з прекрасними комунікаційними 
здібностями. 

 



Напрямки роботи 
менеджера 

Менеджери з персоналу займаються підбором кадрів 

Менеджер з продажів, реклами та закупівлі товарів 
відповідає за реалізацію продукції підприємства, на якому 
працює.  

Менеджер з реклами займається розповсюдженням 
інформації про підприємство, на якому працює, або шукає 
рекламодавців, якщо це інформаційне видання.  

Менеджер з туризму займається організацією відпочинку 
бажаючих відправитись у туристичну подорож.  

Контент-менеджер працює із сайтами. Його основне 
завдання – це наповнення сайту цікавою інформацією: 
статтями, картинками, графікою, керування контентом 
та редагування сайтів. 

SMM-менеджер займається просуванням web-сайтів, 
різних послуг та товарів через інтернет-площадки, 
соціальні мережі та блоги.  

Офіс-менеджер менеджер має основні функції, такі як 
продуктивна управлінська діяльність та ведення 
документації. 



Мета освітньої 
програми 

• підготовка кваліфікованих 
фахівців-менеджерів з 
перспективами професійної 
діяльності у сфері керівництва та 
адміністрування економічних 
процесів на підприємствах та в 
організаціях різних форм власності 
виробничої та невиробничої  сфер 
діяльності, в т. ч. у сфері 
туристичної індустрії 



СТУПІНЬ ТА 
КВАЛІФІКАЦІЯ В 
ДИПЛОМІ 
 

Ступінь вищої освіти – 
Бакалавр 

Спеціальність – 
Менеджмент 

Освітня програма 
«Менеджмент 
туристичної індустрії» 



Рівні працевлаштування випускників 

1 рівень 

 

•Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого 

самоврядування 

•Керівники  закладів туристичної індустрії: готелів, закладів розміщення, закладів 

ресторанного господарства, туристичних агентств та туристичних операторів; 

•Керівники підрозділів сфери культури, відпочинку та спорту 
 

2 рівень  

• Менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;  

• Менеджер в готелях та інших закладах розміщення; 

• Менеджери туристичних операторів та агенств; 

• Менеджери  ресторанного господарства; 

• Менеджери  у сфері культури, відпочинку та спорту 

3 рівень 

• Фахівець із організації дозвілля; 

• Фахівець з готельного обслуговування (та інших закладів розміщення);  

• Фахівець бюро подорожей та екскурсій; 

• Фахівець з розвитку сільського туризму; 

• Фахівець із туристичної безпеки 
 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА 



Навчальна аудиторія №24 Комп’ютерний клас, аудиторія №27.  Навчальна аудиторія №17 

АУДИТОРНИЙ ФОНД 



ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ ТА 
ПРАКТИКИ 
• Виїзне практичне заняття з «Основ туристичного 
лісознавства», Берегометське ДЛМГ 



Виїзне практичне заняття з 
 «Основ туристичного лісознавства»,  
Національний природний парк «Вижницький» 



Виїзне практичне заняття з дисципліни «Основи менеджменту сільського туризму» 



ЗАЛУЧЕННЯ 
ПРАКТИКІВ У 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

• Лекція на тему: ” Сучасні технології менеджменту», для 
студентів 3, 4, 5 курсів географічного факультету, 
спеціальності «Менеджмент» з навчальних дисциплін 
«Комунікації в туристичній індустрії», «Адміністративний 
менеджмент” (викладач Паламарюк М.Ю.), «Операційний 
менеджмент” (викладач Єремія Г.І.) із залученням 
стейкхолдера, співвласника ресторану «Колесо», к.екон.н., Раца 
Олександра Борисовича (листопад, 2020 р) 

 



Бінарне заняття на тему “Організація туристично-рекреаційної діяльності на 
природоохоронних територіях” (ас. Ємчукт Т.В., ас. Паламарюк М.Ю.) в якому взяли 
участь: Копер Надія Євгенівна, заступник начальника відділу рекреації НПП 
“Гуцульщина”, кандидат географічних наук, викладач Івано-Франківського 
аграрного коледжу Львівського національного аграрного університету, провідний 
фахівець з екологічної освіти НПП “Вижницький” Головатюк Лідія Володимирівна, 
провідний фахівець з рекреації НПП “Вижницький” Цепла Анжеліка Михайлівна 
(грудень, 2020 року) 
 



Заняття з курсу «Менеджмент готельно -ресторанних послуг»,  
на тему «Управління  якістю обслуговування клієнтів готельно – 
ресторанних підприємств» , для студентів 2 курсу, спеціальності 
«Менеджмент» (ас.Єремія Г.І.).  Спеціально запрошений модератор 
(стейкхолдер), ресторатор, власниця мережі кав’ярень  “Zerno”,  
кафе “Шиллер”, ресторану “Графська садиба” – Ірина Громова. 
 



НАВЧАЛЬНІ ТУРИСТСЬКО-
КРАЄЗНАВЧІ  ПРАКТИКИ 
(у межах України та 
закордонні) 





НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
СТУДЕНТІВ 
 

• Впродовж 2020 року студенти ОП 
«Менеджмент туристичної індустрії» були 
активними учасниками конференцій, 
круглих столів, семінарів, тренінгів,  які 
проводились не лише в межах університету, 
а й закордоном.  

• Студентська наукова конференція 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича у режимі он-лайн 
(22-23 квітеня, 2020  року) 

 



МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Студенти ОП «Менеджмент туристичної 
індустрії»  - активні учасники закордонних 
он-лайн конференцій:  

• Problems and Innovations in Science: the 1st 
International scientific and practical 
conference. Part 1 (May 4-5, 2020) London, 
Great Britain. 2020 

• The 11ts International scientific and practical 
conference «New Challenges and threats in 
Sciense» (Nowember 16-17, 2020) Pegas 
Publishing, Canada, Vancouver. 

• The X th International scientific and practical 
conference «Trends in the development of 
modern scientific thought» November 23-26, 
2020 Vancouver, Canada.  

 



УЧАСТЬ В EGEA 
(ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ 
ГЕОГРАФІВ) 
 
• Організація яка об'єднує студентів 

географів здебільшого з 
європейських країн і  створена з 
метою обміну географічних знань. 
Ці завдання реалізуються за 
допомогою організації конгресів, 
студентських обмінів між 
суб'єктами, проведення семінарів, 
екскурсії та публікацій наукових 
видань. 

 



СТИПЕНДІЙНІ 
ПРОГРАМИ ОБМІНУ 
 

• Студенти, мають можливість брати участь у  
стипендійних програмах обміну, зокрема ЕРАЗМУС+  

• ЕРАЗМУС+ це програма Європейського Союзу на 
період 2013-2017 рр. та2021-2027 рр., що підтримує 
проекти співпраці, партнерства, заходи і 
мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, 
молоді 

• Еразмус дає можливість студентам вчитися 3-12 
місяців в одному з ВНЗ, що знаходиться у країнах-
учасницях програми: - країни ЄС: Австрія, Бельгія, 
Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, 
Фінляндія, Франція, Болгарія, Ірландія, Італія, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, 
Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, 
Румунія, Португалія, Велика Британія, Угорщина; - 
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія;  Туреччина. 

 



• За умовами Еразмус студент може отримувати 
стипендію або вчитися без стипендії, але за 
навчання в іноземному ВНЗ студент не 
платить. Сума стипендії залежить від ліміту, 
який визначається для кожної країни  

• Як правило, стипендіальна програма Еразмус 
покриває такі витрати: 

-  вартість навчання в приймаючому 
університеті; 

- вартість візової підтримки; 

- витрати на проживання в місті, де 
розташовується приймає університет; 

- транспортні витрати; 

- страхування. 

• Таким чином, в залежності від країни 
стипендія Еразмус може становити від 500 до 
2,000 євро на місяць. 

 



Учасники програми міжнародного обміну 
студентами 



ДОЗВІЛЛЯ 





Дебатний турнір з 
політичних реформ 
 
• Студенти  кафедри - активні учасники 

та співорганізатори «Дебатного 
турніру із політичних реформ», що 
впродовж трьох років проводився в 
університеті у рамках співпраці із  ВІ 
«Активна Громада» від ВГО «Інститут 
«Республіка» та є його переможцями у 
2020 році (команда «Оптимісти»  у складі 
Шенішевської І. та Золотунця Д) 

 



Марафон із політичних реформ 
(Організатори: Інститут 
«Республіка». 
Партнери  заходу - Чернівецький 
національний університет імені 
Юрія Федьковича та 
Інформаційний центр ЄС ЧНУ) 
  
 



Круглий стіл на тему : «Глобальні проблеми сучасності: економіко-географічний аспект». 
 (Захід був організований викладачами двох факультетів: Підгірною В.Н. (кафедра економічної географії 

та екологічного менеджменту) та Філіпчук Н.В. (кафедра економіки підприємства та управління 
персоналом)) 

 



НАШІ ВИПУСКНИКИ – УСПІШНІ МЕНЕДЖЕРИ ТА КЕРІВНИКИ 

 

 

 

 

 

 
 

Танащук Ольга Анатоліївна – директор ТФ «All 
Inclusive Travel», Miss Travel Ukraine 2017 року   

 

Красовська Олена Юріївна - директор туристичної 
компанії «Грінвіч Тур» 

Рудейчук Руслан – керівник готельного комплексу 
«Карпати –Мигово» 



Шевченко Тетяна Андріївна - 
менеджер туристичної агенції All inclusive travel . 

 

Кушнір Ольга Василівна - менеджер 
туристичної агенції Tours & Tickets  

 

 



Циганюк (Козій) Людмила Василівна, 

Президент Professional Association of 

Ecologist of Ukraine (PAEU) та шеф-

редактором журналу для менеджерів 

природоохоронної діяльності 

«ECOBUSINESS. Екологія підприємства». 

Грицку  - Андрієш Юлія Петрівна, радниця голови 

Чернівецької обласної ради, з питань гендерної 

рівності та етнічного порозуміння  



Пашанюк (Погинайко) Інна Валеріївна- регіональна координаторка ВІ  

«Активна Громада Чернівців», проектна менеджерка 

Андрієш Юліан Федорович  - експерт Програми 

транскордонного співробітництва «Румунія-Україна 2014-

2020» в складі ГО «Буковинська агенція ініціатив та розвитку» 



ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ 
 

 

За держзамовленням і на 
договірні умови: 

Українська мова та 
література (0,2); 

Математика (0,2); 

Історія України, або іноземна 
мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 
(0,5). 

Перелік сертифікатів УЦОЯО: 



КОНТАКТНА 
ІНФОРМАЦІЯ 

• Адреса: 

• м. Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2, корпус 4, 
поверх 1-й, аудиторія 10 

• Контактний телефон: 

• +38 (0372) 58-48-54 

• 0663509270 (Ольга Миколаївна) 

• 0508148324 (Ганна Іванівна) 

• 0501853478 (Валентина Никифорівна) 

• e-mail: economgeo-dpt@chnu.edu.ua 

• Як проїхати: 

• тролейбусом № 1, 2, 4 або автобусом № 2, 5 
до зупинки «Університет» 

Офіційний сайт: http://ecogeo.cv.ua/ 

Ми у Facebook: 
https://www.facebook.com/Geo_management-
102759014523563 

Ми у Інстаграм:Geo_management 
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МИ ЧЕКАЄМО НА ТЕБЕ! 


