
ПРАКТИКИ – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Виробничі практики організовані на базі 

відомих рекреаційно-туристичних, готельних, 

ресторанних комплексів, провідних туристичних 

фірм та агенцій міста Києва, а також інших 

регіонів України. Базами практик є «CORAL 

TRAVEL», «ФЕЄРІЯ», «КАЛІПСО УКРАЇНИ», 

«JOIN UP!», «TPG», «КИЙ АВІА», «HYATT 

REGENCY», INTERCONTINENTAL HOLIDAY» та 

ін.  

Наявність у складі Національного авіаційного 

університету єдиного в Україні Інституту ICAO, 

інформаційного забезпечення, профільної 

випускаючої кафедри дає змогу забезпечувати 

якісну підготовку кваліфікованих фахівців з 

туризму. Під час щорічного проходження 

практики студенти знайомляться з кращим 

досвідом організації рекреаційно-туристичної 

діяльності, вивчають туристичний попит, 

набувають навички розробки перспективних турів 

на основі туристичного потенціалу України та 

інших країн світу. 

Впроваджено виїзну практику за кордоном 

 

 

Студенти на виробничій практиці в Литві 

 
 

 

 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ  

ТА КРАЇНОЗНАВСТВА 

 

Корпус № 7, кабінет 7. 220 

Київ, проспект Відрадний, 4  

 тел. (044) 406-74-54, 406-72-39, 406-77-96 

 

 
АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

03058 м. Київ,  проспект Комарова, 1, корп. 8 

Тел.: (044) 497-41-05;   Факс: (044) 497-31-41 

http://www.nau.edu.ua 

    Детальну інформацію можна отримати в 

консультаційних пунктах ФМВ НАУ за 

адресою: 

м. Київ, проспект Відрадний, 4, корп. № 7 

Тел., факс (044) 406-74-54 

 
 

 
 

Відкрий для себе світ разом з нами! 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

 

 

 

КАФЕДРА  

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ  

ТА КРАЇНОЗНАВСТВА 
 

 

 
 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

 

ТУРИЗМ 
 

 

ВІД ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ДО ВИСОКОГО 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

 

http://www.nau.edu.ua/


 
 

Галузь знань:  Сфера обслуговування 
 

Спеціальність: 242 «Туризм» 

Освітньо-професійні програми:  

«Міжнародний туризм» 

«Туризмознавство» 

Форма навчання  – денна, заочна 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр  

Освітня кваліфікація – Бакалавр з туризму 
 

Перелік конкурсних предметів (вступних екз.): 

Бюджетна конкурсна пропозиція 

(українська мова та література; іноземна мова; 

географія або математика). 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

(українська мова та література; іноземна мова, історія 

України або географія). 

 

Спеціальність:   242 «Туризм» 

Освітньо-професійні програми: 

«Міжнародний туристичний бізнес», 

«Медичний туризм», 

«Туризмознавство». 

Ступінь вищої освіти – Магістр  

Освітня кваліфікація – Магістр з туризму 
 

 

Пропоновані освітні програми спрямовані на 

отримання студентами сучасних і практичних 

знань та вмінь, що відповідають вимогам 

туристичного ринку праці.  

 

Навчальні дисципліни забезпечують формування 

таких ключових професійних компетентностей, як:   

➢ здатність розробляти, просувати, реалізовувати 

та організовувати споживання туристичного 

продукту; 

➢ здійснювати організацію туристичних 

подорожей і комплексного туристичного 

обслуговування (готельного, ресторанного, 

транспортного, екскурсійного, рекреаційного); 

➢ здатність спілкуватися професійною іноземною 

(-ними) мовою (мовами); 
➢ здійснювати організаційно-управлінську діяльність 

у сфері  вітчизняного та міжнародного туризму. 

Конкурентні позиції 

➢ вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за 

бажанням); 

➢ міжнародні програми студентського обміну; 

➢ міжнародні стажування в університетах інших 

країн; 

➢ майстер-класи фахівців туристичного бізнесу; 

➢ участь у розробці реальних туристичних проектів; 

➢ участь у роботі престижних туристичних виставок 

 

 

 
Сходження на Говерлу 

 

 

Випускники кафедри працюють: 

➢ менеджерами провідних туристичних компаній 

Києва, Львова, Одеси, Луцька та ін.; 

➢ у мережевих готелях і хостелах у різних країнах 

світу; 

➢ gest-менеджерами успішних ресторанних 

закладів; 

➢ керівниками екскурсійних фірм; 

➢ фахівцями туристичного супроводу та 

організаторами екстремальних турів;  

➢ операторами міжнародних систем бронювання 

квитків;  

➢ менеджерами медичного туризму та 

адміністраторами рекреаційних закладів. 

 

 
Кафедра має високопрофесійний науково-

педагогічний колектив, у складі якого працюють 3 

доктори наук і 8 кандидатів наук. 

 

 

 

 
 


