
Спеціальність 242 «ТУРИЗМ»

Освітня програма

«Готельно-ресторанний сервіс і 

туроперейтинг»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Географічний факультет

Кафедра географії та менеджменту туризму



ЦІЛЬ 

НАВЧАННЯ

формування 
загальних та 

фахових 
компетентностей 

для успішного 
здійснення 

професійної 
діяльності у сфері 

готельно-
ресторанного й 

туристичного 
обслуговування.



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Менеджер (управитель) з 
туризму; 

Керівник малих 
підприємств-готелів та 
закладів ресторанного 

господарства без апарату 
управління; 

Менеджер (управитель) в 
готелях та інших закладах 

розміщення; 

Менеджер (управитель) в 
готельному господарстві; 

Менеджер (управитель) в 
закладах ресторанного 

господарства; 

Менеджер (управитель) в 
ресторанах; 

Професіонал в галузі 
туризму; 

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;



ОСВІТНЯ

програма >>>

географії та історії туризму,

організації туризму і туроперейтингу, організації 
готельно-ресторанного сервісу, транспортного 
обслуговування,

інформаційних систем і технологій в туризмі, економіки 
туризму та готельно-ресторанного господарства, 

менеджменту та маркетингу туризму та готельно-
ресторанного господарства,

правового регулювання та безпеки туристичної діяльності 
та надання послуг гостинності.

Предметна область містить знання з:

https://drive.google.com/file/d/1laDqUVPrYPOwoEdbCwHZeJeCwZtfN9bG/view
https://drive.google.com/file/d/1laDqUVPrYPOwoEdbCwHZeJeCwZtfN9bG/view
https://drive.google.com/file/d/1laDqUVPrYPOwoEdbCwHZeJeCwZtfN9bG/view


Реалії 2020 року дозволили запровадити 
повноцінне дистанційне навчання на 
платформі MOODLE

І проводити заняття разом із фахівцями-
практиками (адміністраторка готелю 
«RIVOLI» Ірина Дмитрюк)



ТУРИСТИЧНО-ІНФРАСТРУКТУРНІ КРАЄЗНАВЧІ ПРАКТИКИ 
(на 1-2 курсах)

Географічний центр Європи

Дегустація сирів на буйволиній фермі (Закарпаття) 



Оцінюємо рівень послуг у 
термальних басейнах 

«Жайворонка» (Закарпаття)

Знайомимось із історико-архітектурною спадщиною 
Закарпаття



Вдосконалюємо практичні навички зі спортивного, купально-пляжно-анімаційно-
розважального туризму на Шацьких озерах 



Основи 
екскурсознавства –
на практиці!



Наші практики не 
тільки знайомлять 
із туристичними 
цікавинками 
України, 
туристичною 
інфраструктурою, 
рівнем послуг, але 
й згуртовують та 
залишають 
незабутні 
враження на все 
життя!!!



МІЖНАРОДНЕ 

СТАЖУВАННЯ

КУРОРТИ 

ТУРЕЧЧИНИ: 

Кемер, Белек, Аланья

Трансферні гіди 
(супроводжуючі)



Трансферні гіди сезону «Літо 2021»





БОЛГАРІЯ – ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ 
ПЕРСОНАЛ



Результат 

стажування –

сертифікат, 

безцінний 

досвід і нові 

друзі



НАША ГОРДІСТЬ – СПРАВЖНІ ПРОФЕСІОНАЛИ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Сергій БОЙКО

Марія ГЕОРГІЯН

Яна ГРИГОРЯК

Євген ШОПРОНКО

Провідні менеджери туристичної агенції Марії Драпатої «ДЕСАДМІ»



Власники туристичних агенцій

Ксенія ДЯКОНЕНКО –
Турагенція «АРУБА-тур»

Наталія ЧЕСАНОВА –
Турагенція «Желтый 

чемодан»

Олександра КОСС –
Турагенція «На канікули»

….. та багато інших провідних фахівців туристичних агенцій 



Олексій НАЗАРОВ –
співвласник закладів
ресторанного господарства
OZZY, YOKI, Столова №1 
(Чернівці), П’яте підземелля, 
YOKI (Львів, Івано-
Франківськ)



Ірина ДМИТРЮК – адміністраторка 
готелю «RIVOLI»



Юлія ДОЛІБА - начальниця відділу розвитку
індустрії гостинності у Львівській міській
раді (Львів)



• Національний мультипредметний тест:

Інформація про правила прийому в 2022 році
https://linktr.ee/chnu

1. Українська мова 0,4

2. Математика 0,3

3. Історія України 0,3

• Мотиваційний лист

Умови вступу на державну і контрактну 
форми навчання:

https://linktr.ee/chnu


НАШІ КОНТАКТИ
• м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; географічний факультет (корпус 4), 

кафедра географії та менеджменту туризму

Наша офіційна сторінка - http://www.geotour.chnu.edu.ua

Ми у соцмережах:
Facebook – https://www.facebook.com/geotour.chnu
Instagram – @geotour.chnu 
телефон (0372 584795)
Мобільний телефон (050) 608 08 02 чи

(096) 781 45 60 Галина Ярославівна

http://www.geotour.chnu.edu.ua/
https://www.facebook.com/geotour.chnu
https://www.facebook.com/geotour.chnu
https://www.instagram.com/geotour.chnu/?hl=uk


Якщо ти хочеш бути успішним 
готельєром, ресторатором, 

власником туристичної агенції в 
майбутньому – Тобі до нас!!!

Гарантуємо високу якість знань та 
позитивні емоції


