


Що означає ТУРИЗМ??? 





 









Ким працюють наші  

    ВИПУСНИКИ??? 



Перелік посад на яких працюють випускники  

СПЕЦІЛЬНОСТІ 242 „ТУРИЗМ”,  

освітні програма „МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ” 

 - директор оздоровчого, спортивного  

і туристичного комплексу; 

- керівник туристичного  

та готельного підприємства; 

- Менеджер ресторанного господарства 

 та закладів харчування;  



- завідувач бюро подорожей та екскурсій; 

- начальник туристичної бази і  

туристичного табору; 

керівник туристичної групи, організатор  

подорожей та екскурсій; 

 



- консультант з туризму в апараті органів  

державної влади; 

- інспектор з туризму та інспектор з  

ліцензування туристської діяльності; 

- головний фахівець із туризму,  

- інструктор-методист з туризму 



У НАС навчались !!! 



Спеціальність 242 ТУРИЗМ  в  

ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ   

імені Юрія Федьковича 

ЗАКІНЧУВАЛИ 

Фамілія, ім’я Посада 

 

Андрусяк Наталя Співвласниця тристичної агенції Buktravel, екскурсовод 

Назаров Олексій комерційний директор «OZZYFastFood» (Чернівці, Львів) 

Дорошко Христина екскурсійний гід від туроператора «AnexTour» (Дубаї, ОАЕ) 

Брязкало Андрій директор «Бізнес-центру «Буковинський» (готель 

«Буковина», Чернівці) 

Уритян (Папук) Маріанна керівник туристичної агенції «Море Турів» (Чернівці) 

Дяконенко (Путінцева) 

Ксенія  

директор туристичної агенції "Аруба-тур" (Чернівці) 

Янчик (Ринжук) Кароліна власниця туристичного агентства "Панорама світу 2020" 

(Чернівці) 

Косс (Хоменко) 

Олександра  

директорка туристичного агентства "На канікули" (Чернівці) 



Фамілія, ім’я Посада 

Чесанова Наталія  керівничка салону подорожей "Желтый чемодан" (Чернівці) 

Савчук Анастасія директорка туристичної фірми "Маленька подорож" (Чернівці) 

Мігальчан Марина адміністраторка ресторану "AMBAR" (с. Волока, Чернівецька 

область) 

Татарнюк Марта директор туристичного агентства "Royal Tourist Club" 

(Чернівці) 

Капітова Катерина працівниця департаменту Guests Relations готелю "Liberty 

Hotels Likia 5*" (Туреччина) 

Бузніцька Вікторія  працівниця департаменту Guests Relations готелю "Liberty 

Hotels Likia 5*" (Туреччина) 

Мердюк Руслан помічник шеф-кухаря ресторану при готелі "Hotel Central" 

(Брюсель, Бельгія) 

Мельничук Аліна  директорка туристичного оператора "Квітка Буковини" 



Фамілія, ім’я Посада 

Шевченко (Лаврук) 

Катерина  

начальниця відділу еколого-освітньої роботи Національного 

парку "Гуцульщина" (м. Косів) 

Попович Ірина головна спеціалістка відділу з питань туризму у Чернівецькій 

обласній державній адміністрації 

Крамар Марія адміністраторка ресторану пляжного курорту "Daios Cove 

Luxury Resort & Villas" Греція) 

Матіяш Алла   агентка з організації туризму туристичного агентства AJ 

Travel (Київ) 

Мартинюк Наталія  менеджерка туристичного агентства "Море турів" (Луцьк) 

Гаврилюк (Мінаєва) 

Альона 

фахівець з туристичного обслуговування туроператора 

«Pegas Touristik Україна» (Львів) 



Умови навчання.  



*  Навчання студентів на ГЕОГРАФІЧНОМУ 
ФАКУЛЬТЕТІ Чернівецького національного 
Університету імені Юрія Федьковича проводяться 
переважно в межах 4-го корпусу, який є  складовою 
частиною архітектурної перлини Чернівців «Резиденції 
митрополитів Буковини  та Далмації» (наразі центральні 
корпуси університету), яка є об’єктом Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО.  

* РЕЗИДЕНЦІЯ – туристична перлина Чернівців та 
України, що створює особливо сприятливі умови для 
опанування туристичної професії САМЕ В 
ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА!!! 



        Для потреб студентів на факультеті створені всі 

умови як для теоретичного навчання так i  опанування 

практичної підготовки з обраного фаху. Для послуг 

студентів 33 аудиторії, з яких 10 обладнані 

мультимедійним та комп’ютерним обладнанням; 2 

комп'ютерних лабораторії, в яких використовується 30 

сучасних комп'ютерів.  



        Крім того, діють геолого-географічний музей, 

в якому зібрано колекцію із 2500 зразків 

мінералів та гірських порід, ґрунтово-геохімічна 

лабораторія, науково-навчальна геофізична 

обсерваторія, лабораторія гідравлічного 

моделювання, лабораторія оцінки природно-

ресурсного потенціалу, спеціалізований 

геодезичний клас і майстерня з ремонту 

геодезичних приладів.  

          На факультеті створена бібліотека з фондом 

до 2000 примірників наукової літератури, працює 

студентське кафе. Для проведення навчальних і 

виробничих практик створено 7 філій кафедр на 

виробництві. 



Стажування за кордоном. 



Стажування студентів за межами України. 

Навчаючись на спеціальності «Туризм» студенти  

мають змогу проходити стажування за межами  

України в таких країнах: США, Іспанія, Польща,  

Румунія, Болгарія, Німеччина. 

      У 2015-2020 роках Чупрій Дарія, Яремчук Інна, Крива Марія та 

Роздобутько Олексій проходили семестрове стажування в Поморській 

академії м. Слупськ (Польща).  

     Волощук Вікторія, Левицький Олександр, Галящук Максим та 

Козак Юлія під час навчальної виробничої практики стажувались в 

готелях Іспанії.  

  

   

Поморська академія, 

 м. Слупськ 

   Роздобутько Олексій, Капуш Христина та Вінтоняк Вікторія 

за програмою студентських обмінів «Work end Travel» 

перебували в США. 

Друзі-студенти Капуш Христини та  

Вінтоняк Вікторії  у США 

      Козак Юлія за програмою  стипендіальних обмінів в Рамках  

програми Erasmus + проходила семистрове стажування  в 

Ясському  університеті ім. А.Й.Кузи (Румунія)    

Ясський  університет ім. А.Й.Кузи, 

м. Ясси 



З 2018 РОКУ  

студенти I-ІІІ курсів та магістри спеціальності «ТУРИЗМ» мають змогу 

проходити стажування в кращих готелях Туреччини. 

 
Під час стажування студенти мають змогу: 

• Ознайомитись із особливостями професійної діяльності  за межами 

України; 

• Поглибити та вдосконалити професійні знання вміння та навички 

здобуті під час навчання; 

• Істотно покращити рівень володіння іноземними мовами; 

• Розвинути комунікативні здібності.  

Проживання i харчування студентів 

під час стажування за рахунок 

приймаючих турецьких компаній-

партнерів! 

Окрім того студенти отримають 

сертифікат міжнародного зразка, а 

їхня праця оплачується в розмірі від 

350 доларів США в місяць + чаєві. Що 

дозволяє за місяць отримати від 500 

до 1000 доларів США. Тривалість 

стажування 5 місяців. 

На фото: 

 студент магістратури 

Лакуста Василь під час 

проведення екскурсії в 

Туреччині 

Загалом у 2018 році в Туреччині проходить 

 стажування студентів магістратури  

та I-ІІІ курсів ОКР бакалавр 

 спеціальності «Туризм» 



Практична підготовка  

    наших студентів !!! 





Виробнича практика студентів 3-4 курсів 

       На 3-4 курсах студенти, що навчаються за спеціальністю «ТУРИЗМ» ОП 

«Міжнародний туризм» мають змогу удосконалювати практичні знання та навички під час 

проходження навчальної виробничої практики. З цією метою  укладено понад 30 угод про 

співпрацю із провідними туристичними підприємствами України та зарубіжних країн. 

Серед зазначених підприємств можна зазначити:   
- Гірськолижний курорт «Буковель»; 

- Туристично-розважальний та гірськолижний  

комплекс «Сонячна долина»; 

- Гірсько-туристичний комплекс «Мигово»; 

- Готель «Буковина»; 

- Туристичний оператор «Каліпсо тур»; 

- Національний природний парк «Вижницький»; 

- Виробничо-комерційна приватна фірма 

«Навколо Світу» та інші. 

 

 

 

Гірськолижний курорт «Буковель» 

Гірсько-туристичний комплекс 

 «Мигово» 

Готель «Буковина»; 

 



ДОСЯГНЕННЯ  

НАШИХ СТУДЕНТІВ !!! 

Проскурова Н.  

з науковим керівником  

доц. О.Г. Заячук 

Лакуста В.  

з науковим керівником  

проф. К.Й. Кілінською 

Проскурова Надія – переможець Всеукраїнської олімпіади з туризму (ІІ місце, 2018 р.), 

призер Міжнародної науково – освітньої олімпіади з туризму (I місце, 2019 р.); 

 

Лакуста Василь – переможець Всеукраїнської олімпіади з туризму (ІІ місце, 2016 р.);  

 

Цуркан Марія – переможець Всеукраїнської олімпіади з туризму (3 місце, 2015  р.); 

Семенюк Аліна – переможець  

Всеукраїнської олімпіади з  

Туризму ( 2 місце, 2014 р.); 

 

Плаксивий Денис  – переможець 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

науково - дослідних робіт з Географії.  

 

Паламарчук Діана – призер стипендільної 

програми “Майбутнє туристичної галузі 

України” 



ЗА СЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 ТУРИЗМ 

Освітня програма (ОП)  Міжнародний туризм 

Предмет Ваговий коефіцієнт 

Українська мова і література 0,2 

Іноземна мова 0,2 

Історія України, або Математика, або Біологія, або 

Географія, або Фізика, або Хімія 

0,5 

Необхідні для ВСТУПУ 

СЕРТИФІКАТИ ЗНО 



Детальнішу інформацію щодо вступу на 

спеціальність  

242 Туризм, ОП Міжнародний туризм  

ВИ зможете отримати : 

В приймальній комісії Чернівецького 

національного університету  

імені Юрія Федьковича,  

Контакний телефон:  +38 (0372) 58-47-

11, +38 (0372) 52-56-69; 

Мобільний телефон:  +38 (095) 330-43-

70, +38 (068) 925-17-05 

E-mail: admission@chnu.edu.ua 

 

 

а також за телефоном –  

0953105124 – Костащук 

Володимир  
E-mail: socgeo-dpt@chnu.edu.ua 

http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua 


