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 Вступ до фаху "Туризм" 
 Історія української культури  
 Психологія 
 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
 Друга іноземна мова  
 Політологія 
 Географія туризму  
 Організація ресторанного господарства 
 Економічна теорія 
 Інформаційні системи і технології  
 Спортивний та гірський туризм 
 Менеджмент 
 Облік і аудит 
 Організація готельного господарства 
 Організація туризму (основи туризмознавства) 
 Право (Правознавство) 
 Рекреаційні комплекси світу 
 Ділова іноземна мова 
 Економічна географія країн світу 
 Історія та актуальні проблеми туризму 
 Основи країнознавства 
 Менеджмент туристичної діяльності 
 Міжнародний туризм 
 Організація рекреаційних послуг 
 Туристична логістика 
 Організація туристичної діяльності в Україні 
 Рекреаційна географія  
 Етнологія та етнографія  
 Туристичні та рекреаційні ресурси Поділля 
 Фізична географія країн світу 
 Інноваційні технології в туризмі 
 Організація туризму (краєзнавчий аспект) 
 Туроперейтинг 
 Туристичне країнознавство 
 Організація екскурсійної діяльності 
 Релігієзнавство 
 Маркетинг туризму і реклама 
 Дипломатична та консульська служба, протокол і 

етикет 
 Методика розробки турів 
 Аналіз діяльності організацій туристичної галузі 
 Діловодство в туризмі 
 PR-технології та брендинг в туризмі 
 Пам'ятникознавство 

Для вступу на денну форму навчання подаються:  
1) заява на ім’я ректора університету; 
2) через сайт подачі електронних заяв 
ez.osvitavsim.org.ua 
3) сертифікати Українського центру оцінювання 
якості освіти з дисциплін:  
- українська мова і література 
- історія України  
- географія або іноземна мова 
4) копії документів  
- атестат про середню освіту; 

- і додаток до нього 
- копію паспорта (стор. 1,2,11) 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номера 

Прийом заяв і документів буде проводитись 
з 12 липня 2017 року. 

 

Хмельницького національного університету: 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  
3-й корпус.    Тел. (03822) 2 37 55. 
 

Додаткова інформація: 
на сайті приймальної комісії: http://prk.khnu.km.ua 

сторінка кафедри: http://mikz.khnu.km.ua 

тел. кафедри  (097)46 26 177

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Кафедра міжнародної інформації  

та країнознавства 

за галуззю знань 

 

Найменування спеціальності: 
 
 

 
 

 

Підготовка здійснюється на 

денній формі навчання.  
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З кожним роком кількість бажаючих відпочити за 
межами нашої країни стає все більше. Як туристу обрати 
країну, організувати поїздку і оформити всі необхідні 
документи? У цих питаннях допоможе розібратися фахівець з 
туризму. 

 ПРЕСТИЖ. Отримання престижної професії 
забезпечує гарантоване працевлаштування, високий 
матеріальний і соціальний статус. 

 ЗНАННЯ. Найкраща в регіоні матеріально-
технічна база та професорсько-викладацький склад 
забезпечують отримання високої фахової підготовки 
випускників. 

 ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ТА СТАЖУВАННЯ ЗА 
КОРДОНОМ. Студенти проходять практику в органах 
державної влади, туристичних фірмах та організаціях. 
В межах міжнародних програм студентського обміну, 
грантових програм, наукових досліджень, студенти 
мають змогу пройти стажування у провідних 
міжнародних туристичних підприємствах за кордоном. 

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Підготовку за 
спеціальністю туризм з відповідним матеріально-
технічним забезпеченням, в регіоні, проводить лише 
Хмельницький національний університет. Отримання 
першого робочого місця у туристичні агенції що 
відкрита на кафедрі. 

 Можливість отримати паралельно з навчанням 
знання та практичні навички у туристичному клубі 
«Меридіан» ХНУ під керівництвом інструкторів з 
досвідом проведення Всеукраїнських семінарів та 
походів до максимальної V категорії складності. 

 ОТРИМАННЯ ДВОХ ДИПЛОМІВ МІЖНАРОДНОГО 
ЗРАЗКА: українського та польського. Підписана 
угода щодо подвійного диплому з університетом 
Казимира Великого м. Бидгощ (Польща). 

 СУЧАСНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА. До 
послуг студентів біля 50000 м. кв. аудиторій, 
5 студентських гуртожитків, найкраща в західному 
регіоні країни бібліотека, 1200 комп’ютеризованих робочих 
місць. 

   

 відвідувати  лекції найкращих фахівців 
 користуватися новітніми технологіями у сфері 
інформації та інформування 
 проходити практику в країнах Євросоюзу та СНД 
 отримувати практичні навики на заняттях у 
справжньому турклубі «Меридіан» заснованому у 1978 
році із своїми приміщеннями матеріальною базою. 
 отримувати досвід роботи в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, туристичних 
фірмах та організаціях, музеях, засобах масової 
інформації тощо 
 

        

        

         

 органи державної влади 

 органи місцевого самоврядування 

 міжнародні організації 

 туристичні фірми та організації 

 PR- та рекламні агенції 

 організатори внутрішнього і міжнародного туризму; 

 туроператори, рекреологи, референти з туризму; 

Університет започатковано у 1962 році як 
загальнотехнічний факультет Українського поліграфічного 
інституту ім. Івана Федорова (м. Львів). В 1967 році на його 
базі було створено Хмельницький технологічний інститут 
побутового обслуговування. З 1989 по 2004 рік він пройшов 
трансформацію: Хмельницький технологічний інститут – 
Технологічний університет – Державний університет – 
Хмельницький національний університет. 

Сьогодні ХНУ – знаний в Україні та світі 
багатопрофільний класичний університет, до складу якого 
входять 14 факультетів, об’єднаних у 6 інститутів. На 49 
кафедрах працюють понад 800 викладачів, серед яких 76 – 
докторів наук, професорів, 451 – кандидат наук, доцентів. 
Близько 14 тисяч студентів отримують підготовку з понад 40 
спеціальностей. 

   
 

 менеджери (управителі) туристичних агентств та  
бюро подорожей 
 науковий співробітник-консультант (туризмологія, 

екскурсознавство) 
 інспектор з туризму 
 екскурсознавець, туризмознавець 
 інструктор-методист з туризму 
 інструктор-методист з альпінізму 
 інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами 

туризму) 
 організатор подорожей (екскурсій) 
 організатор туристичної і готельної діяльності 
 фахівець з розвитку сільського туризму 
 фахівець з туристичного обслуговування 
 фахівець із туристичної безпеки 


