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За якою освітньою програмою 
здійснюється підготовка фахівців 
за спеціальністю 242 Туризм?

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОП Туристичне обслуговування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ОП Туризмознавство



Які особливості підготовки фахівців спеціальності 
242 Туризм саме в Київському національному 

лінгвістичному університеті

Переваги навчання в 
Київському національному 
лінгвістичному університеті 

за спеціальністю                         
242 Туризм

Поєднання якісної фахової підготовки з 
вивченням двох іноземних мов як 
необхідних засобів комунікації в 
професійній туристичній сфері

Практико-орієнтована спрямованість 
освітнього процесу з використанням 

сучасних методів навчання та 
різноманітних форм позааудиторної 

роботи

Формування загальних і фахових 
компетентностей, розкриття 

лідерських якостей, набуття 
управлінських і комунікативних навичок  

Освітній процес забезпечують 
висококваліфіковані фахівці



НАШІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ 
ЗАЙМАТИ ТАКІ ПОСАДИ

фахівець з туристичного 
обслуговування

екскурсоводменеджер з туризму

організатор 
подорожей (екскурсій)

фахівець з 
організації дозвілля

організатор 
туристичної і готельної 

діяльності

адміністратор в готелях
фахівець із 

спеціалізованого 
обслуговування

Які перспективи 
працевлаштування 
відкриваються перед 
випускниками спеціальності 
242 Туризм КНЛУ

Вадим Тарасенко, випускник 2020 р.,
адміністратор готелю Radisson Blu

Катерина Тимошенко, випускниця 2021 р.,
менеджер турагенції «Сузір’я тур» 



Нормативні дисципліни освітньої програми 
Туристичне обслуговування

• Туристичне краєзнавство

• Історія світового та вітчизняного
туризму

• Туристичні регіони світу

• Психологія

• Географія туризму

• Туристичне країнознавство

• Організація туристичних подорожей

• Організація екскурсійної діяльності

• Правове регулювання туристичної 
діяльності

• Маркетинг в туризмі

• Туроперейтинг

• Організація ресторанного 
господарства

• Організація готельного господарства

• Інформаційні системи і технології в 
туризмі

• Управління туристичними 
дестинаціями

• Світовий ринок послуг в індустрії 
туризму і гостинності та ін.



• Туристична спадщина світових цивілізацій

• Музеї світу

• Традиції та звичаї народів світу

• Географія культурної спадщини України 

• Технологія та організація туристичної діяльності

• Культурно-пізнавальний туризм

• Сільський туризм 

• Міжнародні туристичні потоки

• Технологія продажів в туризмі 

• Організація ділового туризму

• Реклама на інтернет-технології в туризмі

• Організація обслуговування в готелях                                                     
та туристичних комплексах

• Івент-туризм 

• Туристичний брендинг

• Бізнес-планування в туризмі та ін.

Вибіркові дисципліни освітньої програми 
Туристичне обслуговування



Вивчення двох іноземних мов

Англійська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Друга іноземна мова 
(німецька або французька, 

або іспанська)



Чи отримують студенти 
практичний досвід під час навчання 

за спеціальністю 242 Туризм?

Ознайомча практика: Вступ до фаху

✓ ознайомлення з роботою туристичних 
підприємств – туроператорів та турагенств;

✓ відвідування підприємств готельно-ресторанної 
індустрії;

✓ ознайомлення з туристсько-рекреаційними 
ресурсами, відвідування цікавих туристичних 
об’єктів – історико-культурних пам’яток, 
сакральних об’єктів, пам’яток садово-паркового 
мистецтва.

Так! Звісно. Навчальним планом передбачені 
практики, під час яких студенти закріплюють 

теоретичні знання, удосконалюють фахові 
уміння та навички  



Національний туристичний 
оператор 

«Travel Professional Group»

Виробнича практика з 
туристичного 

обслуговування 
✓ ознайомлення з особливостями 

організації та функціонування 
підприємств туристичної сфери;

✓ набуття необхідних практичних навичок, 
вмінь та досвіду роботи в галузі 
управлінської, планово-економічної, 
маркетингової діяльності туристичних 
підприємств;

✓ набуття  досвіду розробки туристичних 
маршрутів  та екскурсійних програм з 
урахуванням особливостей туристичних 
регіонів;

✓ вдосконалення навичок та умінь 
створення туристичних продуктів та їх 
просування на ринку туристичних 
послуг;

✓ здобуття професійних компетентностей 
на посадах, відповідно до фахового 
спрямування та освітнього рівня.



Кабінет 
туризмознавства



Яскраве студентське життя

Навчально-пізнавальна 
подорож на Буковину

Святкування Дня туризму

Участь на конференціях



Стажування наших студентів за кордоном

Поліщук Тетяна, 

Університет Бордо імені 

Мішеля де Монтень 

(м. Пессак, Франція)

Карасевич Вікторія та 

Латюк Альона,

Поморська Академія в 

Слупську (Польща)

Тєрєнтьєв Михайло, 

Тяньцзінський Університет 

(м. Тяньцзінь, КНР)



Що вміють наші випускники? 
Чим вони цікаві роботодавцю?

✓ Володіють навичками та уміннями 
планування екскурсійних та туристичних 

маршрутів, комплектування турів та їх 
просування на ринку туристичних послуг

✓ Вміють ефективно організовувати туристично-
рекреаційну діяльністю та управляти нею

✓ Вільно володіють двома іноземними мовами 
як інструментом професійної та міжкультурної 

комунікації

✓ Володіють інформаційно-комп’ютерними 
технологіями та методами обробки баз даних



• Випускники магістратури 
спеціальності 242 Туризм, окрім 
виконання основних професійних 
функцій в індустрії туризму та 
гостинності, мають право займатися 
ще й викладацькою та науково-
дослідною діяльністю.

• Навчальним планом передбачена 
асистентська практика.



Приєднуйся до нас!

Навчайся, пізнавай, подорожуй!



Київський національний лінгвістичний 
університет

Факультет туризму, бізнесу і психології
Спеціальність 242 Туризм

м. Київ, вул. Велика Васильківська 73, корпус I, к. 408
тел.: +38 (044) 529-83-06

е-mail: dep.tbp@knlu.edu.ua


