Харківський національний
аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

З кожним роком кількість бажаючих відпочити стає
все більшою.
Як туристу обрати країну, організувати поїздку
й оформити всі необхідні документи? У цих питаннях
допоможе розібратися фахівець з туризму.

Якщо Ви мрієте побувати в різних країнах
світу,
хочете
досконало
володіти
іноземними мовами, вивчити туристичний,
готельний
сервіс
і
бути
конкурентоспроможним у туристичному
бізнесі - обирайте спеціальність «Туризм».
Переваги професії:
• туристична галузь  одна з найбільш вигідних і
перспективних;
• можливість побувати у багатьох країнах;
• хороший заробіток;
• азарт  у цій галузі працюють справжні фанати, які
не проміняють турбізнес ні на що інше.
Навчаючись за спеціальністю «Туризм», Ви
зможете:
• навчитись організовувати дозвілля і відпочинок
клієнтів;
• брати участь у розробці та продажу внутрішніх і
міжнародних турів;
• займатися рекламою різних видів і форм туризму;
• розвивати і пропагувати зелений та екологічний
туризм;
• аналізувати вартість і особливості послуг готелів,
музеїв, транспортних підприємств;
• взаємодіяти з посольствами та консульськими
відділами для отримання віз.
Після закінчення навчання випускники можуть
працювати на таких посадах:
 менеджера з організації діяльності туристичного
агентства і туристичного бюро;
 інструктора-методиста з туризму;
 екскурсовода;
 інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за
видами туризму);
 організатора подорожей (екскурсій);














організатора туристичної і готельної діяльності;
фахівця з готельного обслуговування;
фахівця з розвитку сільського туризму;
фахівця з туристичного обслуговування;
фахівця з конференц-сервісу;
фахівця з організації дозвілля;
фахівця зі спеціалізованого обслуговування;
фахівця з туристичної безпеки;
інспектора з туризму;
інструктора-методиста з туризму;
адміністратора (господаря) залу;
провідника (за видами туризму) та ін.

Протягом навчання здобувачі вивчають такі
професійно орієнтовані дисципліни:
• Туристичне
краєзнавство,
Туристичне
країнознавство,
Основи
агробізнесу,
Туристичні
ресурси України, Рекреаційна географія, Історія
туризму, Правове регулювання туристичної діяльності,
Технологія
туристичної
діяльності,
Організація
готельного та
ресторанного господарювання,
Організація туризму, Організація екскурсійних послуг,
Організація
транспортних
послуг,
Організація
анімаційних послуг, Сільський зелений туризм,
Інформаційні системи і технології в туризмі,
Туроперейтинг, Маркетинг у туризмі, Менеджмент у
туризмі, PR – технології в туризмі, Бізнес – планування
та інші.
Орієнтуючись на потреби туристичної галузі
здобувачі вивчають дві іноземні мови на вибір
(англійську, німецьку, французьку, польську).

Наша адреса: 62483, Харківська область,
Харківський район, с. Докучаєвське,
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
Тел./факс: (057) 709-03-00, (057) 709-03-10
Електронна адреса: office@knau.kharkov.ua
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті Українського центру оцінювання
якості освіти для вступу на перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти
Для вступників
Для вступників на місця
на місця державного
за кошти юридичних (фізичних)
замовлення
осіб
1. Українська мова
та література
2. Іноземна мова
3. Математика або
Географія

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія або Біологія

Вартість навчання за першим (бакалаврським)
рівнем: 7900 грн за рік денна форма навчання і
7100 грн за рік заочна форма навчання.

