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1. Загальні положення та зміст програми
Розвиток рекреаційно-туристичної галузі розглядається як одна з найперспективніших
галузей господарства в Україні. В країні зосереджено унікальні природні, культурні, соціальноекономічні ресурси та цінності, що слугують базою для розвитку рекреаційно-туристичної
галузі. Тому підготовка бакалаврів за напрямком „Туризм” є необхідною для розвитку
господарського комплексу України. В навчальному плані передбачений перелік дисциплін
професійного спрямування, що є основою для підготовки фахівців даного напрямку навчання.
Завдання фахового вступного випробування зі спеціальності ґрунтується на необхідності
виявлення рівня знань, набутих абітурієнтами при вивченні блоків спеціальних професійноорієнтованих дисциплін за обраним напрямком підготовки під час навчання на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». У процесі підготовки до складання
фахового вступного випробування слід урахувати наступні аспекти його проведення. Фахове
вступне випробування проводиться у письмовій тестовій формі. Завдання іспиту матимуть 25
тестових питань з професійно орієнтованих дисциплін. Письмовий іспит проводиться протягом
двох академічних годин.
Задача виявити якість отриманих теоретичних знань, практичних навичок,
отриманими студентами в процесі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста.
Мета - оцінити рівень знань, вмінь та навичок з нормативних дисциплін циклу
професійної підготовки за напрямом підготовки «Туризм»: «Організація туризму: Основи
туризмознавства»: «Організація туристичних подорожей», «Світовий туризм і готельне
господарство», «Рекреологія».
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ДИСЦИПЛІНА 1. «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ: ОСНОВИ
ТУРИЗМОЗНАВСТВА»
ФУНКЦІЇ ТУРИЗМУ, УМОВИ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ.
Туризм як вид соціокультурної діяльності. Основні поняття та визначення в
туризмі. Функції туризму в суспільстві. Основні чинники розвитку туризму.
Туристичний продукт та його складові.
КЛАСИФІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ. Класифікація туризму за формами, типами
та видами. Статистичний аналіз туризму за складом та структурою.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Передумови виникнення та розвитку туристичної
системи. Періодизація історії світового туризму. Особливості зародження та
розвитку туристичної індустрії в Україні.
СВІТОВА ТУРИСТИЧНА ПОЛІТИКА ТА РОЛЬ ВТО У ЇЇ
ФОРМУВАННІ. ВТО: структура, діяльність функції, завдання. Міжнародні
туристичні організації. Інтеграційні та глобалізаційні процеси в туризмі.
ТУРИСТИЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Структура управління туристичною сферою. Державні органи з управління
туристичною сферою. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні.
Законодавчі акти в галузі туризму.
ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ. Ліцензування в туризмі.
Стандартизація сфери індустрії туризму. Види стандартів у сфері туризму.
Сутність сертифікації туристичних послуг.
ДИСЦИПЛІНА 2. «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ»
УМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА. Законодавчі та нормативні умови провадження господарської
діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму,
екскурсійної діяльності. Етапи створення туристичного підприємства та
запровадження підприємницької діяльності з надання туристичних послуг.
Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних форм
власності та організаційно-правових форм господарювання. Основні умови
започаткування та роботи туристичної фірми.
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТА
ФОРМУВАННЯ ЙОГО АСОРТИМЕНТУ. Вибір географії подорожей
туристичним підприємством (фірмою). Принципи туристичного районування.
Основні таксономічні одиниці: турцентр, туркомплекс, курорт. Туристичні
ресурси та інфраструктура найпопулярніших курортів світу та України.
Туристична освоєність території України. Основні туристичні регіони та райони
України. Розвиненість туристичної інфраструктури впродовж транспортних
коридорів. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. Планування
туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки, реалізації та
проведення туру.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ ПЕРЕБУВАННЯ ТУРИСТІВ.
Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання програм
перебування туристів. Фактори, що впливають на формування та комплектацію
програм перебування туристів. Особливості створення програм перебування
туристів в залежності від видів туризму, інфраструктури курорту та місцевості
основного перебування. Види та характеристика програмних заходів в туризмі.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ. Шкала потреб клієнтів
та формування психологічного портрету потенційних туристів. Техніка та
технологія продажів в туристичній фірмі. Комунікацій у безпосередньому
спілкуванні та методи продажу сформувати основні канали збуту продукту.
Форми та стилі обслуговування клієнтів. Типовий портрет основної клієнтури
туристичної фірми. Порівняльний аналіз (позиціювання) пропозиції туристичної
фірми відносно основних конкурентів; переваги власного турпродукту.
Змістовність програм обслуговування та комплексність турпродукту, а також його
відповідність вимогам певних типів туристів.
ЗАГАЛЬНІ
ПРИНЦИПИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ.
Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація транспортних
засобів. Ознаки класифікації видів та форм транспортних перевезень. Види
транспортних подорожей та їх характеристика. Перелік нормативно-законодавчих
актів, що регулюють міжнародні транспортні перевезення. Перевізні документи та
правила їх оформлення.
ТУРИСТИЧНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
НА
АВІАТРАНСПОРТІ
ТА
ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ. Сучасний стан ринку авіаперевезень.
Нормативно-законодавча основа міжнародних та внутрішніх перевезень на
авіатранспорті. Технологія обслуговування туристів на авіатранспорті. Основні
правила перевезення туристів та їх багажу на авіа- транспорті. Основні види
тарифів на авіатранспорті, що використовуються при формуванні ціни на
авіапереліт туристів. Система пільг, що використовується на авіатранспорті.Умови організування чартерних перевезень. Авіа-чартер. Класи
авіаперельотів. Система тарифів та пільг на авіатранспорті.
Особливості перевезення багажу туристів. Організація карго-рейсів.
ТУРИСТИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ.
Стан розвитку залізнодорожніх сполучень. Нормативно-законодавча основа
міжнародних та внутрішніх перевезень на залізничному транспорті. Технологія
перевезення та обслуговування туристів на залізнодородньому транспорті.
Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів). Специфіка перевезення
туристів залізнодорожнім транспортом за кордоном. Особливість залізнодорожніх
перевезень на міжнародних маршрутах.
МОРСЬКІ ТА РІЧКОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ І КРУЇЗИ.
Особливості обслуговування водним транспортом та формування круїзних
територій. Особливості лінійних та каботажних маршрутів. Типи та класи суден.
Характеристику основних круїзних територій світу. Ресурсний потенціал України
щодо організації круїзних подорожей. Ринок туристичних послуг морських
(річкових) круїзів України. Організація круїзних туристичних маршрутів та їх
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специфіка. Види круїзів та їх характеристика. Ознаки класифікації суден за
категоріями та кают за розрядами. Особливості організації круїзів на міжнародних
лініях. Основні етапи організації перебування туристів на круїзному судні та
особливості змісту програм обслуговування. Особливості організації берегового
обслуговування туристів та організації екскурсійних програм.
АВТОТРАНСПОРТНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТУРИСТІВ
ТА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
АВТОТРАНСПОРТОМ.
Види
автотранспортних перевезень. Розробка туристичного автотранспортного
маршруту. Визначення економічної ефективності рейсів та складання графіків
руху. Диспетчерування автотранспортних пасажирських перевезень. Розрахунок
вартості проїзду. Організація перевезень на регулярних маршрутах.
ВИДИ ТУРИСТИНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ТА УМОВИ ЇХ
ВИКОНАННЯ.
Поняття та основні види туристичних формальностей. Міжнародні форуми та
конгреси з питань туристичних формальностей. Світова та національна
нормативно-законодавча база виконання туристичних формальностей. Перелік
основних нормативних документів, які забезпечують спрощення туристичних
формальностей та встановлення візового режиму в ряді країн світу. Вплив
туристичної політики на спрощення туристичних формальностей.
СТРАХУВАННЯ В ТУРИЗМІ. Види страхування в туризмі. Обов'язкові
види страхування. Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок
виплати страхових сум. Порядок відшкодування страхових сум на медичне
лікування. Дії застрахованого в разі настання страхового випадку.
ТУРИСТИЧНІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВИЛА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ.
Основні види туристичних документів. Види договорів в туризмі та порядок
їх оформлення. Договір на туристичне обслуговування. Ваучер як основний
туристичний документ. Правила оформлення туристичних ваучерів.
ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА В ТУРИЗМІ. Основні права та обов'язки
туристів. Порядок відшкодування втрат в разі невиконання або неякісного
виконання туристичного обслуговування. «Договірна» та «недоговірна» шкода.
Порядок компенсації втрат. Використання Франкфуртської таблиці для
розрахунку суми відшкодування моральної та матеріальної шкоди заподіяної
туристам з вини туроператора. Досвід інших країн щодо компенсації фізичної,
матеріальної та (чи) моральної шкоди.
ДИСЦИПЛІНА 3. «РЕКРЕОЛОГІЯ»
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЛОГІЇ. Об’єкт, предмет та суб’єкт
рекреалогії. Рекреаційна система як об’єктивне і соціальне утворення. Основні
поняття рекреалогії. Основні напрями рекреаційно-географічних досліджень в
Україні. Методи дослідження та методологічні підходи в рекреалогії.
Виникнення та розвиток рекреалогії. Основні вітчизняні і зарубіжні
теоретики науки. Рекреалогія в системі наук. Співвідношення рекреалогії та
рекреаційної географії. Завдання рекреалогії. Перспективи розвитку.
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РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ РЕКРЕАЛОГІЇ. Рекреаційні
території і тенденції їх розвитку. Поняття рекреаційної системи і територіальної
рекреаційної системи. Територіальні рекреаційні системи України. Фактори та
умови формування ТРС.
Елементи ТРС. Сучасні модифікації ТРС. Група відпочиваючих як основний
елемент системи. Формування та реалізація рекреаційних потреб. Лімітуючі
фактори. Основні властивості рекреаційних систем. Функціонування ТРС,
динаміка їх підсистем.
ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. Поняття рекреаційних ресурсів. Види рекреаційних
ресурсів (кліматичні, бальнеологічні, ландшафтні, водні, історико-культурні,
інфраструктурні). Типи оцінки рекреаційних ресурсів. Методика комплексної
оцінки ТРС.
Суб’єктивний характер оцінки рекреаційних ресурсів. Основні принципи і
критерії оцінки природних і культурно-історичних рекреаційних ресурсів. Підходи
до оцінки рекреаційних ресурсів. Концепція економічної оцінки природних
ресурсів.
ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА УМОВИ УКРАЇНИ.
Кліматичні ресурси. Кліматичні курорти та їх медична спеціалізація.
Бальнеологічні ресурси. Підходи до оцінки бальнеологічних ресурсів України та їх
географія. Водні ресурси України. Рекреаційні ресурси рельєфу і ландшафтів.
Флористичні та фауністичні ресурси, їх використання. Цінність рекреаційних
лісів. Географія природних резерватів.
Особливості гірського клімат як лікувального фактору. Лікувальні грязі.
Бальнеологічні курорти України. Природно-заповідний фонд як рекреаційний
ресурс. Соціально-економічна ефективність використання окремих рекреаційних
ресурсів.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. Основні історикокультурні об’єкти України: територіальний аспект. Оцінка архітектурноісторичних рекреаційних ресурсів. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні.
Музеї. Етнографічні особливості території та місця, пов’язані з життям видатних
людей.
Визначні пам’ятки архітектури та містобудування. Археологічні та історичні
пам’ятки України. Проблеми залучення історико – архітектурних ресурсів до
туристсько-рекреаційного господарства.
МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ. Природний рух
населення України. Рівень та структура захворюваності. Стан здоров’я населення.
Епідемічна ситуація. Екологічний стан території. Рівень медичного
обслуговування в областях України. Рівень смертності, його причини. Вплив
соціально-економічних та природно-географічних умов на структуру
захворюваності. Географія забрудненості території України.
КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ. Поняття курорту і
курортної місцевості. Підходи до типології курортів. Кількість рекреаційнокурортних установ по областях України. Географія лікування окремих хвороб на
курортах України. Історія формування курортного господарства України. Інші
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санаторно-оздоровчі заклади України (будинки відпочинку, водолікарні, бази
відпочинку, дитячі оздоровчі табори).
РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ. Мета рекреаційного
районування. Таксономічні одиниці рекреаційного районування. Принципи
рекреаційного районування. Основні схеми рекреаційного районування України.
Характеристика окремих рекреаційних районів України.
МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО. Ареали поширення
основних хвороб. Інфекційні хвороби та їх наслідки для окремих регіонів.
Захворювання, обумовлені соціально-економічними умовами життя і традиціями
різних народів. Перспективи подолання окремих недуг. Медико-санітарні
туристські формальності.
Захворювання, пов’язані з властивостями і станом окремих компонентів
природи. Геофізичні та біогеохімічні фактори. Вплив окремих складових
географічної оболонки Землі на стан здоров’я людини.
САНАТОРНО-КУРОРТНЕ
ГОСПОДАРСТВО
СВІТУ.
Історія
формування курортного господарства світу. Особливості організації курортного
господарств в різних країнах. Найрозвиненіші курортні системи. Бальнеологічні
курорти Європи. Кліматичні приморські курорти Європи. Курортне господарство
окремих країн Америки, Африки, Австралії та Океанії.
Значення лікувально-оздоровчого туризму для економіки деяких країн
світу. Медико - біологічна характеристика основних курортів Чорного,
Середземного, Балтійського морів та внутріконтинентальних регіонів Європи.
Гірськолижні курорти Європи. Бальнеологічні та кліматичні курорти Азії.
РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Рекреаційний вплив на
природне середовище, його охорона та оптимальне використання у зв’язку з
розвитком масового відпочинку і туризму. Рекреаційне природокористування,
його функції. Ефективність використання рекреаційних ресурсів. Екологічні цілі
рекреаційного природокористування.
Рекреаційне навантаження. Методичні
підходи до визначення припустимих навантажень на рекреаційні території.
Рекреаційне використання територій, що охороняються. Платні послуги на
об’єктах природно-заповідного фонду. Екологічна ситуація і рекреаційне
природокористування.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОТУРИСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу України. Формування ринкового
механізму функціонування рекреаційної сфери. Законодавче регулювання
рекреаційної діяльності. Матеріально-технічна база та ефективність її
використання. Реклама рекреаційних можливостей.
Фінансування санаторнокурортної галузі. Проблема кадрового забезпечення рекреаційної сфери. Місце
України на світовому ринку рекреаційних послуг. Пріоритетні напрями державної
політики в галузі туризму.

8

ДИСЦИПЛІНА 4. «СВІТОВИЙ ТУРИЗМ І ГОТЕЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО»
ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ.
Поняття “послуга”, “обслуговування”. Готельна послуга як складова сфери послуг.
Особливості готельних послуг. Послуги гостинності: види та їх характеристика.
Регламентація діяльності готельних закладів: стандартизація,сертифікація послуг.
Соціальні нормативи готельних послуг.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА
СТРУКТУРА
ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ. Організаційна побудова готельного
підприємства: типи організаційних структур, функції та вимоги до служб і
підрозділів готельного закладу. Структура просторової організації технологічних
процесів в готелі: основні технологічні процеси готельних послуг, характеристика
і функції основних функціональних блоків приміщень сучасного готелю.
Технологічні цикли: основний, допоміжний, обслуговуючий.
РИНОК
ПОСЛУГ
ГОСТИННОСТІ:
ПОНЯТТЯ,
СУТНІСТЬ,
ОСОБЛИВОСТІ. Поняття, сутність та структура туристського ринку.
Компоненти та механізм функціонування ринку послуг гостинності як складової
туристського ринку. Сегментація ринку як засіб його ефективного
функціонування. Умови, критерії та ознаки сегментації ринку готельних послуг.
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ
ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ. Основні показники діяльності готельних закладів.
Особливості розвитку готельного бізнесу в Україні. Проблеми функціонування
індустрії гостинності. Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади як складова
індустрії гостинності України: характеристика і основні показники діяльності.
СУЧАСНИЙ СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Характеристика, сучасний стан та тенденції
розвитку готельного господарства в регіоні. Проблеми та перспективи розвитку
готельного господарства регіону.
СТРАТЕГІЯ І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ
ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ. Стратегія розвитку індустрії гостинності в Україні.
Пріоритетні напрямки розвитку ринку послуг гостинності в Україні. Програми
розвитку індустрії гостинності в Україні.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ.
Типологія та основні класифікації засобів розміщення туристів, їх характеристика.
Компоненти міжнародної готельної індустрії, їх структура і взаємозв’язок.
Міжнародні готельні мережі та їх ефективність у розвитку туризму. Світовий
досвід організації та управління у сфері гостинності.
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2. Вимоги до рівня підготовки вступників
Вступник повинен
знати:

основні поняття, визначення, терміни зазначених дисциплін;

законодавчу базу, що регламентує туристичну сферу України;

функції туризму в суспільстві;

види стандартів у сфері туризму;

етапи створення туристичного підприємства;

правила та порядок складання програм перебування туристів;

географію лікування окремих хвороб на курортах України;

типологію та основні класифікації засобів розміщення туристів;

види договорів в туризмі та порядок їх оформлення;

історичні аспекти розвитку туристичної сфери;
уміти:

розробляти туристичні маршрути;

проводити SWOT-аналіз туристичного підприємства;

давати оцінку якості туристичних послуг;

розраховувати вартість туристичних послуг;

розраховувати вартість проїзду на різних видах транспорт;

оформляти документи для проживання в готелі.
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4. Критерії оцінювання
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі
наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
Кожне завдання включає: тести - 25 питань.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з
урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:
Бал за
12-ти
Рівень підготовки
Відповіді на тести
бальною
системою
1
3
4
24-25 правильних відповідей;
12
високий
22-23 правильних відповідей;
11
20-21 правильних відповідей;
10
18-19 правильних відповідей;
9
середній
16-17 правильних відповідей;
8
14-15 правильних відповідей;
7
12-13 правильних відповідей;
6
достатній
10-11 правильних відповідей;
5
8-9 правильних відповідей;
4
6-7 правильних відповідей;
3
низький
4-5 правильних відповідей;
2
2-3 правильних відповідей;
1
дуже низький
1 правильна відповідь
0
Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому
конкурсі на зарахування.
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