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Програма вступних фахових випробувань для вступників на здобуття ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» для осіб, які вступають на базі ОКР 

Молодший спеціаліст / Укладачі: А.В. Балабаниць, К.В. Осипенко, Ф.Л. Перепадя – 

Маріуполь: МДУ, 2020. – 24 с. 

 

 

Зміст програми вступних фахових випробувань за спеціальністю 242 «Туризм» для 

осіб, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст визначений на основі базових 

дисциплін циклу професійної підготовки, які складають фундаментальну, загально-

професійну підготовку, а саме основ туризмознавства, історія туризму, географії 

туризму, організація та технологія виробництва в ГРБ, організація екскурсійної 

діяльності , організація готельного господарства.  

 

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри менеджменту                

протокол № 8 від 19.02.2020 р. 
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ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 

1. Програма вступних фахових випробувань за спеціальністю 242 

«Туризм» для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст   

2. Вимоги до підготовки вступників: 

знання 

- положень основних теорій та їх практичне осмислення, категорій, принципів, 

методів та сучасних моделей організації туристичного бізнесу; 

- концептуальних підходів, щодо реалізації сучасних механізмів організації 

туристичного бізнесу у практичному середовищі; 

уміння 

- розв’язувати складні проблеми і завдання, які виникають на різних рівнях 

системи управління туристичним бізнесом, що передбачає аналіз і синтез зібраної 

інформації, вибір методів та інструментів сучаних моделей туристичного бізнесу, 

застосування інноваційних підходів; 

комунікаційність 

- навички формування і доведення інформації до аудиторії; 

- здатність створювати ефективні комунікаційні зв’язки; 

автономність, ініціативність і відповідальність 

- навички прийняття нетривіальних рішень; 

- прийняття відповідальності за особисті дії та дії колективу; 

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

3. Характеристика змісту програми: 

3.1. Вступний екзамен, що передбачає виконання певних атестаційних 

кваліфікаційних завдань, що об'єктивно визначає рівень освітньої та професійної 

підготовки претендентів.  

3.2 Вступний екзамен складається з теоретичних питань та тестових завдань, 

що дозволяють перевірити уміння абітурієнтів, які вступають на базі ОКР 

Молодший спеціаліст  з комплексу  дисциплін:  

- для другого курсу: туризмознавства, історія туризму, географії туризму;  

- для третього курсу: туризмознавства, історія туризму, географії туризму; 

організація та технологія виробництва в ГРБ, організація екскурсійної діяльності , 

організація готельного господарства.  

4. Час написання вступного іспиту складає 1 астрономічну годину. 

Технологія вступного екзамену включає такі технологічні етапи: 

- створення системи завдань;  

- проведення екзамену; 

- перевірка бланків відповідей; 

- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки студентів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

На екзамені кожний студент отримує бланк для відповіді. Викладач 

проводить інструктування щодо порядку заповнення бланку відповіді. У бланку 

відповіді кожен студент повинен зазначити власні реквізити (прізвище, ініціали), 

дату проведення екзамену.  
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Фахова атестаційна комісія відкриває конверт з завданнями. Отримавши 

бланки завдань, кожен студент у бланку відповідей фіксує номер свого варіанту. 

Студент підписує бланк. Бланк відповіді через 60 хвилин подається Комісії. 

5. Структура екзаменаційного білету (Додаток А). 

Екзамінаційний білет складається з теоретичних питань та тестових завдань 

комплексу дисциплін. Представлені завдання мають три рівні складності. В білеті 

представлено 12 письмових завданнь:  

– 2 теоретичних завдання: з них – 1 (перший рівень складності) та 1 (другий 

рівень складності) з циклу професійно орієнтованих дисциплін;  

–  10 тестових завдань (третій рівень складності) - з циклу природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки і професійно орієнтованих дисциплін.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ПОСТУПАЮТЬ НА 2 КУРС 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

 

Тема 1. Туризмознавство як сучасна самостійна наука 

Концепція туристичної науки. Сутність “туризмознавства”. Туризмографія. 

Туризмометрія. Туристка. Туризмологія. Рівні процесу створення туризмознавства 

як науки. Структура туризмознавства. Концептуальні елементи туризмознавства. 

Об’єкт та предмет туризмознавства. Філософські принципи туризмознавства.  

 

Тема 2. Сутність, характерні особливості та сучасні види туризму 

Географічне, інфраструктурне і статистичне визначення туризму. Особливості 

туризму як виду економічної діяльності. Функції туризму. Мандрівник, тимчасовий 

відвідувач, турист, екскурсант. Суб’єкти туристичної діяльності.  Туристична 

поїздка і туристичне перебування. Туристичні ресурси. Туроператор і турагент. 

Внутрішній, в’їзний та виїзний туризм.  Туризм у межах країни. Національний 

туризм. Міжнародний туризм. Курортний, рекреаційний, науковий, діловий та 

релігійний туризм. Класифікація туристичних подорожей за методом проведення. 

Туристичний сезон та міжсезоння. Конвеєрний та диференційований туризм. 

Масовий і елітарний туризм. Сталий і екологічний туризм. Комерційний та 

соціальний туризм. Інклюзив-тур. Пекідж-тур. 

 

Тема 3. Економічні умови виникнення туризму 

Періодизація розвитку міжнародного туризму з огляду на стан економічного 

розвитку країн світового господарства. Передумови виникнення міжнародного 

туризму та їх характеристика. Фактори, що зумовлюють розвиток міжнародного 

туризму після другої світової війни. Принципи сучасного технологічного 

співробітництва в області туризму. 

 

Тема 4.  Особливості попиту і пропозиції на туристичному ринку  

Місцевий, регіональний, національний та міжнародний туристичний ринок. 

Туристичні витрати. Сутність туристичного попиту та чинники, що впливають на 

нього. Характерні ознаки туристичного попиту. Еластичність туристичного попиту. 

Залежність попиту і пропозиції туристичних послуг.  Сутність туристичної 

пропозиції. Первинна та похідна пропозиція в туризмі. Туристична інфраструктура 

та туристична супраструктура. Інфраструктура, обумовлена розвитком туризму.  

 

Тема 5. Економічний вплив туризму 

Вплив економіки на туризм. Чинники, що позитивно та негативно впливають 

на туризм. Вплив туризму на економіку країни. Прямий та непрямий ефекти впливу 

туризму на економіку. Економічні функції туризму. Вплив туризму на національний 
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бюджет. Розвиток туризму у країнах, що розвиваються.  Засоби генерування 

додаткового доходу від туристів. Туризм і міжнародна торгівля. Структура 

експорту послуг туристичних центрів світу. Обмежуючі засоби туристичних 

потоків. Вплив туризму на платіжний баланс. Туризм і зайнятість населення. 

 

Тема 6. Еволюція туризмознавства в європейських країнах 

Дослідження туризму в працях європейських вчених. Вивчення туризму до 

початку ХХ ст. Значення Монреальської декларація "До гуманного і соціального 

бачення туризму". Соціогуманітарна європейська наука 30-х рр. Виникнення 

спеціалізованих дослідницьких центрів туризму у 70-90-х рр. Сучасний етап 

розвитку туризмознавства. 

 

Тема 7. Формування міжнародної туристської політики 

UNWTO та її роль у міжнародній  туристській політиці. Міжнародні 

туристські організації: Всесвітня асоціація туристських агентств; Об’єднана 

федерація асоціацій туристичних агентств; Всесвітня Рада з подорожей і туризму; 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту; Міжнародна організація цивільної 

авіації;  Міжнародна готельна і ресторанна асоціація; Європейська комісія з 

туризму;, Конфедерація національних асоціацій готелів, ресторанів, кафе і подібних 

установ в Європейському Союзі і Європейській економічній зоні; Туристська 

асоціація країн Азії і Тихого океану; Міжнародне бюро по соціальному туризму.  

Міжнародні документи у сфері туризму: Манільська декларація по світовому 

туризму; Документ Акапулько; Гаагська декларація по туризму; Декларація 

Всесвітньої конференції міністрів по туризму; Глобальний етичний кодекс туризму.   

 

Тема 8. Особливості розвитку туризмознавства в Україні 

Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження 

туристсько-рекреаційної справи на західноукраїнських землях. Розвиток 

туризмознавства в Україні у міжвоєнний період.  Роль краєзнавчо-туристських 

товариств у дослідженні туристичної галузі України. Діяльність Української 

республіканської ради по туризму та екскурсіях щодо вивчення туризму. Сучасні 

організації та товариства, що займаються вивченням розвитку туристичної галузі 

України.  

 

Тема 9. Державне регулювання туризму 

Туристська політика в Україні, її основні положення. Нормативно-правова 

база в сфері туризму. Напрями державної політики в галузі туризму. Шляхи 

реалізації державної політики в галузі туризму. Основні важелі впливу держави на 

туристську діяльність. 

 

Тема 10. Механізм туризмознавства  

Інституціональний підхід щодо вивчення туризму. Роль та особливості 

використання продуктового підходу. Вивчення туризму за допомогою історичних 

методів. Роль менеджерів у вивченні туризму. Економічний підхід щодо вивчення 

туризму. Соціологія туризму. Географічний підхід як комплексний підхід щодо 
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вивчення туризму.  Міждисциплінарний та системний підходи щодо вивчення 

туризму. 

 

Тема 11. Сучасні напрямки розвитку туризмознавства  

Зв’язок туризмознавства з економічними науками. Туризмознавство і 

культурологія. Філософія туризму. Туризмознавство і культурологія. 

Соціокультурні комунікації в туризмі. Соціологія туризму. Туризм і політологія. 

Етика туризму. 

 

ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ 

 

Тема 1. Цілі та завдання курсу «історія туризму». Туризм як явище 

суспільного життя 

Предмет історії туризму. Зміст історії туризму. Необхідність вивчення історії 

туризму. Зв’язок історії туризму з іншими науками. Завдання історії туризму. 

Основні методи: історіографічний, історико-порівняльний, біографічний, 

статистичний. Основні поняття. Основні варіанти періодизації історії туризму. 

Феномен тризму. Найбільш важливі грані туризму. Класифікаційні ознаки туризму. 

Основні види туризму. Історичні етапи розвитку туризму. 

 

Тема 2. Подорожі у стародавньому світі 

Мандрівки в первісну епоху. Передумови виникнення і розвитку мандрівок. 

Мандрівки на давньому сході як складова способу життя. Подорожі у країнах 

Месопотамії. Подорожі шумерів, жителів цивілізації Хараппи і Мохенджо-Даро. 

Давньокитайські подорожники. Географія подорожей давніх єгиптян. Подорожі та 

експедиції фінікійців і карфагенян. Давні світові торговельні шляхи, їх значення для 

розвитку подорожей. Активізація мандрівництва та подорожей в античні часи. 

Основні цілі мандрівництва в давнину. Видатні мандрівники Давньої Греції. 

Олімпійські ігри, їх значення для історії мандрівництва та туризму. Курорти 

давнього риму.  

 

Тема 3. Розвиток подорожей в епоху середньовіччя 

Особливості середньовічної культури. Паломництво як культурний феномен. 

Буддійське паломництво. Арабські мандрівники і паломники. Місіонерські 

подорожі. Єрусалим — центр паломництва. Хрестові походи, їх причини, значення 

та соціокультурні наслідки. Православне паломництво. Удосконалення в будівництві 

доріг і транспортних засобах у середньовічній Європі. “Мандрівні школярі” і 

розвиток освітянських подорожей. Торговельні подорожі купців. Географічні 

відкриття та їх значення. Мандрівники Середньовіччя. Мандрівництво давніх 

русичів, їхній внесок у відкриття та освоєння нових земель. Розвиток картографії. 

 

Тема 4. Епоха великих географічних відкриттів  

Передумови великих географічних відкриттів. Маршрут подорожей Генріха 

Мореплавця. Опишіть подорожі Христофора Колумба до берегів Америки. Маршрут 

експедиції Васко да Гами. Значення експедиції Васко да Гами. Навколосвітня 
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подорож Фернана Магеллана. Маршрути конкістадорів на чолі з Ернандом 

Кортесом. Відкриття, які були здійснені експедицією Франциско Пісарро у 

Південній Америці. Дослідницькі експедиції голландців, англійців та французів.  

Найвидатніші землепрохідці та першовідкривачі Росії . Основні особливості 

розвитку туризму в Україні та Росії XVI – XVIII ст. 

 

Тема 5. Становлення туризму як масового явища 

Передумови формування сучасного туризму. Транспортна революція. 

Становлення організованого туризму, перші туристичні фірми та організації. Поява 

елементів комплексного обслуговування туристів як прототипу пакет-турів. Томас 

Кук та його роль у розвитку і становленні туризму. Перші путівники для туристів. 

Розвиток туристичного бізнесу в Європі. Формування міжнародних туристичних 

центрів (Франція, Швейцарія, Італія). Гірські клуби та їх роль у розвитку гірського 

туризму. Найвідоміші мандрівники ХІХ ст. Удосконалення світової транспортної 

системи. Розвиток і удосконалення матеріальної бази та інфраструктури туризму. 

Розвиток масового туризму. Розвиток готельного та ресторанного бізнесу. 

 

Тема 6. Формування транспортної інфраструктури 

Формування транспортної інфраструктури. Становлення залізничного 

транспорту. Історія автомобілебудування. Значення автотранспорту для розвитку 

туризму. Поява водного транспорту. Розвиток круїзного напрямку в туризмі.  

Еволюції повітряних транспортних засобів. Становлення авіаційного транспорту. 

Видатні вітчизняні авіабудівники. 

 

Тема 7. Сучасний стан туристської галузі України 

Запровадження державного регулювання туризмом. Правові засади 

туристичної діяльності в Україні. Основні завдання, пріоритетні напрями розвитку 

українського туризму. Активізація міжнародної туристичної діяльності України як 

складової зовнішньоекономічної діяльності. Розбудова інфраструктури українського 

туризму, підготовка кадрів. Перспективи розвитку українського туризму. 

 

Тема 8. Світовий туризм на сучасному етапі 
Світовий туризм на сучасному етапі: динаміка, проблеми та перспективи 

розвитку. Дослідження з регіоналістики і географії туризму. Застосування високих 

технологій в індустрії туризму. Розвиток великих транснаціональних корпорацій, 

готельних ланцюгів і ланцюгів підприємств харчування. Нові види туризму і 

перспективи їх поширення. Значення геополітичної обстановки для формування 

туристських потоків. Вплив туризму на соціокультурне середовище. 

 

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ 

 

Тема 1. Основні складові елементи географії туризму як наукової 

дисципліни 

 Роль та місце туризму у розвитку держави. Поняття державних кордонів та 

принципи визначення державної території. Сучасні можливості розвитку туризму 
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для країн різних географічних регіонів. Поняття конфігурації країни та її кордонів. 

Міжнародні підходи до визначення туризму, туризмознавства, туристичної 

діяльності. Поняття географії туризму як науки, її роль у формуванні сучасного 

фахівця з туризму.  

 

Тема 2. Методологія визначення туристичного потенціалу 

території/країни 

 Поняття туристичного потенціалу території/країни. Структура елементів 

туристичного потенціалу країни. Методологічні  підходи  до  комплексної  оцінки  

туристичного  потенціалу території. Джерела інформації географії туризму. Методи  

класифікації  туристичного потенціалу в  географії  туризму.   

Туристський  потік  та  його  географічна  характеристика.  Основні 

географічні  закономірності  функціонування  туристських  потоків.  Регіони  і 

центри,  що  генерують  та  регіони  і центри,  що приймають  туристський потік. 

Класифікація туристських потоків за різними ознаками. Географічна  оцінка  

туристського  потоку.   

 

Тема 3. Класифікація та географічна оцінка основних видів туристичних 

ресурсів 

Поняття та роль туристичних ресурсів в розвитку території. Підходи  до  

визначення  основних видів туристичних  та  туристично-рекреаційних ресурсів.  

Умови  використання  туристичних  ресурсів:  фактори формування туристського  

інтересу  та туристських вражень. Властивості туристичних ресурсів. Підходи  до  

класифікації  географічних туристичних  ресурсів.  Сутнісний  підхід  до 

класифікації туристичних ресурсів.   

 

Тема 4. Сучасні теорії та концепції розвитку географії туризму як науки 

Поняття та різновиди концепцій розвитку географії туризму. Теорія периферії 

в туристичній діяльності. Особливості розвитку окремих територій. Теорія циклів 

еволюції туристичного розвитку. Теорія двох туристичних секторів. Теорія 

сприйняття туристичного простору. Концепція системності. Модель рекреаційної 

системи. Концепція розвитку туризму як зустрічі культур.  Концепція туристичної 

урбанізації. 

 

Тема 5. Основні форми та види туризму в географії туризму 
Поняття міжнародного туризму. Елементи системи туристичної атракції в 

міжнародному туризмі. Основні види та напрямки туристичних подорожей в 

міжнародному туризмі. Фактори розвитку міжнародного туризму. Поняття та 

географічні особливості формування внутрішнього туризму. Фактори розвитку 

внутрішнього туризму на території країни. 

 

Тема 6. Географічні особливості розвитку рекреаційного, спортивного та 

розважального  туризму у світі 

Поняття рекреаційного, спортивного та розважального туризму. Географічні 

особливості туристичних потоків рекреаційного, спортивного та розважального 
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туризму у світі. Фактори, що впливають на розвиток рекреаційного туризму. 

Основні центри спортивного туризму та особливості їх функціонування, 

відвідування. Принципи формування туристичної пропозиції в сфері спортивного 

туризму, розважального туризму, оздоровчі тури і т.п. 

 

Тема 7. Особливості розвитку ділового та сентиментального туризму 

Поняття ділового туризму та принципи його організації. Світові центри 

ділового туризму. Основні туристичні потоки сфери ділового туризму, їх історичні 

особливості та значення для розвитку туристичної сфери країни. Поняття 

сентиментального туризму, його складові та географічні принципи формування. 

Основні центри розвитку різних форм сентиментального туризму у світі. 

 

Тема 8. Географія розвитку паломницького, культурного та релігійного 

туризму у світі 

Розвиток специфічних форм туристичної діяльності у світі. Характеристика 

основних світових центрів паломницького, культурного та релігійного туризму., їх 

історичні особливості, формування туристичних потоків та принципи їх 

обслуговування. Економічне підгрунття розвитку культурного  та релігійного 

туризму у світі.  

 

Тема 9. Географічні особливості розвитку зеленого та екологічного 

туризму 

Розподіл території та регіонів світу за потенціалом розвитку екологічного, 

зеленого та інших форм туристичної діяльності, пов’язаних із природним 

потенціалом. Організація туристичних подорожей, характеристика основних 

туристичних потоків, центрів зеленого та екологічного туризму. Географічні 

фактори розвитку зеленого туризму на окремій території. 

 

Тема 10. Характеристика туристичного потенціалу країн західної європи 

Західні регіони Європи, їх характеристика. Передумови розвитку туристичної 

сфери в окремих країнах Західної Європи. Характеристика об’єктів соціальної, 

економічної та культурної інфраструктури. Роль окремих районів 

Західноєвропейського туристичного регіону. Методи державного регулювання 

туристичної діяльності в окремих країнах Західної Європи. 

 

Тема 11. Географічний потенціал туристичної сфери країн східної європи 

Країни Східної Європи, їх географічний туристичний потенціал. 

Характеристика основних туристичних центрів Східної Європи, формування 

туристичних потоків в країни Східної Європи. Принципи та методи державного 

регулювання туристичної сфери на прикладі країн Східної Європи. Перспективи 

розвитку туризму та географічний потенціал країн Східної Європи. 

 

Тема 12. Туристичний потенціал країн південної та північної америки 

Регіони Південної та Північної Америки. Характеристика потенціалу 

туристичної сфери Сполучених Штатів Америки. Основні туристичні об’єкти США. 
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Національні заповідники та рекреаційні зони США. Характеристика туристичного 

потенціалу Канади.  Географічні, природні та рекреаційні ресурси Канади. Етнічні 

та соціо-демографічні особливості Канади.  Характеристика потенціалу туристичної 

сфери Мексики. Країни Карибського басейну. Природні та кліматичні особливості 

країн Центральної Америки. Характеристика туристичного потенціалу країн 

Латинської Америки. Бразилія та Аргентина: туристичний потенціал країн. 

Характеристика туристичних об’єктів Південної Америки.  

 

Тема 13. Географія та туристичний потенціал азіатсько-тихоокеанського 

регіону 

Визначення особливостей туристичного потенціалу країн Азії. Основні 

туристичні регіони Азії та їх характеристика. Значення соціо-культурного 

середовища в туристичній сфері Азії. Характеристика туристичної сфери Азійських 

стран та Австралійського континенту. 
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ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ПОСТУПАЮТЬ НА 3 КУРС 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА, ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ, ГЕОГРАФІЯ 

ТУРИЗМУ (див.ст. 6-12) 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА В ГРБ 

 

Тема 1. Підприємство готельно-ресторанного бізнесу як суб’єкт 

господарювання 

Особливості діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Місія, 

мета та завдання підприємств готельно-ресторанної сфери. Сучасна організація та її 

залежність від факторів макросередовища. Види організацій сфери готельно-

ресторанного бізнесу України. 

 

Тема 2. Сутність і значення організації та технології виробництва у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу 

Сутність організації та технології виробництва у сфері готельно-ресторанного 

бізнесу. Основні завдання функції “організації виробництва послуг” в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Тема 3. Організація виробництва «послуг проживання» 

Управлінська діяльність на підприємствах готельного бізнесу як специфічний 

різновид трудового процесу. Реалізація функції “організація” в готельному 

господарстві. Принципи організації виробництва послуг проживання. 

 

Тема 4. Організація виробництва «послуг харчування» 

Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах. Раціональне 

використання матеріально-технічних і трудових ресурсів в ресторанах. Управління 

якістю кулінарної продукції. 

 

Тема 5. Управління інноваційним процесом в сфері готельно-

ресторанного бізнесу 

Інновації та сфера інноваційного менеджменту. Управління процесом 

створення і освоєння прогресивної виробничої технології. Управління процесом 

проектування продукції та послуг на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Основи екскурсознавства та організація екскурсійної роботи на 

туристсько- екскурсійних підприємствах 

Поняття екскурсознавста. Організація надання екскурсійних послуг на 

туристсько- екскурсійних підприємствах. Види туристсько-екскурсійних 

організацій. 

 

Тема 2. Екскурсійна теорія. Сутність екскурсії.  Класифікація екскурсій 
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Визначення та аспекти екскурсії. Функції і ознаки екскурсії. Класифікація 

екскурсій. 

 

Тема 3. Технологія підготовки нової екскурсії 

Визначення мети і завдань екскурсії. Вибір теми. Відбір літератури і 

складання бібліографії. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу. Відбір і 

вивчення екскурсійних об’єктів. Поняття про картку об’єкта. Упорядкування 

маршруту екскурсії. Об’їзд або обхід маршруту. Підготовка контрольного тексту 

екскурсії. Комплектування “Портфеля екскурсовода”. Визначення методичних 

прийомів проведення екскурсії. Визначення техніки ведення екскурсії. Складання 

методичної розробки екскурсії. Складання індивідуального тексту. Прийом (здача) 

екскурсії. Затвердження екскурсії. 

  

Тема 4.  Методичні прийоми ведення екскурсій 

Класифікація методичних прийомів. Показ його сутність, задачі, умови. Види 

показу. Особливості показу. Методичні прийоми показу. Розповідь в екскурсії. 

Основні вимоги до розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на екскурсії. 

Методичні прийоми розповіді. Особливі методичні прийоми на екскурсії. 

 

Тема 5. Техніка ведення екскурсії 

Перевірка екскурсоводом необхідної документації. Знайомство з групою. 

Розміщення групи біля об’єктів. Вихід і повернення екскурантів в автобус. 

Пересування  екскурсантів.  Місце екскурсовода. Дотримання часу, відведеного на 

екскурсію в цілому й розкриття окремих підтем. Техніка проведення розповіді при 

русі автобуса. Відповіді на питання екскурсантів. Паузи в екскурсії. Техніка 

використання «портфеля екскурсовода». Дотримання елементів ритуалу. 

 

Тема 6. Професійна майстерність екскурсовода 

Складові професійної майстерності екскурсовода. Вимоги до екскурсовода. 

Методика підготовки екскурсовода до нової екскурсії. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 1. Розвиток готельного господарства 

Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи. Історія 

розвитку світового готельного господарства в період християнської ери. Вплив 

науково-технічного прогресу на розвиток готельного господарства. Сучасний стан 

розвитку світового готельного господарства. Готельне господарство стародавньої 

Русі. Сучасний стан готельного господарства України. Розвиток готельного 

господарства в столиці України. 

 

Тема 2. Типізація готельного господарства 

 

Характеристика транзитних готельних господарств і готелів для постійного 

місця проживання. Ділові готельні господарства. Характеристика туристично-
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екскурсійних готельних господарств. Туристично-спортивні готелі. Готельні 

господарства для сімейного відпочинку. Спеціалізовані туристичні готельні 

господарства 

 

Тема 3. Класифікація підприємств готельного господарства 

Вимоги до категорійності 5 та 4 - зіркових готельних господарств. Вимоги до 

категорій 3, 2, 1 - зіркових готельних господарств. Категорійність номерного фонду. 

Порядок проведення атестації готельних господарств. 

 

Тема  4. Організація приміщень готельного господарства 

Організація приміщень житлової групи. Основне призначення приміщень 

готельного господарства. Характеристика типів номерів та основні вимоги до 

організації номерного фонду. Організація приміщень для побутового 

обслуговування на поверсі. Характеристика і основні вимоги до коридорів, холів, 

віталень. Організація нежитлових груп приміщень готельного господарства. 

Організація приміщень адміністрації. Організація приміщень вестибюльної групи. 

Організація приміщень господарського і складського призначення. Організація 

приміщень культурно-масового призначення. Організація приміщень спортивно-

рекреаційного обслуговування. 

 

Тема 5. Інтер'єр у готельному господарстві. 

Основні складові формування сучасного інтер'єру готельного господарства. 

Меблі в інтер'єрі готельного господарства: а)основні вимоги до меблів; б) 

класифікація меблів; в) загальні принципи розміщення меблів в інтер'єрі. Меблі в 

приміщеннях житлової групи готельного господарства. Меблі в приміщеннях 

вестибюльної групи. Меблі в приміщеннях спеціального і адміністративно-

господарчого призначення. Декоративне мистецтво в художньому оформленні 

інтер'єрів: а) завдання і види декоративно-монументального мистецтва; б) 

декоративно-прикладне мистецтво в інтер'єрі; в) "малі форми" декоративного 

оформлення інтер'єру. Озеленення приміщень в готельному господарстві. 

 

Тема  6. Технологія прибиральних робіт у готельному господарстві. 

Технологія прибиральних робіт у житловій групі приміщень. 

Види прибиральних робіт у номері і  технологія їхнього виконання. 

Технологія прибиральних робіт у приміщеннях загального користування. Предмети 

гостинності одноразового користування в номері. Організація роботи з утримання 

білизни номерного фонду. Характеристика у механізмів, інвентаря і матеріалів, що 

використовуються у проведенні прибиральних робіт. 

 

Тема7. Основи організації підприємств ресторанного господарства  при 

засобах розміщення 

Основні типи і класифікація підприємств ресторанного господарства, що 

обслуговують туристів. Особливості організації і функціонування підприємств 

ресторанного господарства при засобах розміщення. Характеристика основних 

типів підприємств громадського харчування. Основні вимоги до підприємств 
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громадського харчування різної категорії. Виробничо-торгівельна структура 

підприємств громадського харчування. Основи організації виробничої і 

торговельної діяльності в підприємствах ресторанного господарства. Поняття про 

структуру виробничого процесу, методи його організації. Система технічної і 

технологічної підготовки організації виробництва. Характеристика нормативно-

технічної документації. Організація торгівельної діяльності підприємств 

громадського харчування. Основні вимоги до торгівельних приміщень. 

 

Тема 8. Організація і технологія обслуговування в готельному 

господарстві. 

Технологія прийому і розміщення туристів у готелі. Характеристика етапів 

надання послуг. Види послуг, що надаються готельним господарством. Порядок 

оформлення прийому туриста в готель. Порядок оформлення прийому туристичних 

груп і іноземних туристів. Система бронювання  і резервування місць в готельних 

господарствах. Автоматизація робочого місця портьє. Значення автоматизації 

технологічних процесів у готельному господарстві. Організація обслуговування на 

житлових поверхах. Підготовка номерного фонду до поселення мешканців. 

Оснащення номерного фонду готельного господарства. Види послуг, що надає 

персонал мешканцям на поверсі, і технологія їхнього надання. Організація виїзду 

мешканців. Порядок збереження і повернення забутих мешканцями речей. 

Організація надання додаткових послуг в підприємстві готельного господарства. 

Додаткові послуги, що надаються безкоштовно. Організація надання додаткових 

послуг в підприємстві готельного господарства. Організація автотранспорту за 

рахунок туру. Організація обслуговування туристів, що подорожують на власному 

транспорті. Організація роботи автотранспортних служб при готелях. Організація 

обслуговування в ресторанах при готельних господарствах. Складові частини 

процесу обслуговування. Види посуду, приборів і білизни. Види сервіровок столів. 

Основні правила подачі страв. Організація повсякденного обслуговування туристів. 

Організація обслуговування мешканців в номерах. 

Технологія обслуговування клієнтів в підприємствах ресторанного 

господарства. Меню, види меню. Основні правила подачі страв. Організація 

повсякденного обслуговування туристів. Організація обслуговування мешканців у 

номерах. Форми організації бенкетів і їхня класифікація. Особливості проведення 

бенкетів і бенкетів прийомів в номерах-апартаментах. 

Культура обслуговування в готельному господарстві. Суть психології 

обслуговування в готельному господарстві. Основні принципи спілкування. 

Поняття культури обслуговування, норми поведінки людей в процесі спілкування. 

Основні вимоги до працівників готельного господарства. Фактори, що впливають на 

результат якості обслуговування. Естетика готельного виробництва. Культура 

поведінки працівників готельного господарства. 

 

Тема 9. Організація допоміжних служб, цехів і обслуговуючих 

господарств 

Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному 

господарстві. 
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Завдання організації продовольчого і матеріально-технічного постачання в 

готельному господарстві. Джерела постачання. Порядок формування господарчих 

зв'язків. Система організації продовольчого постачання: а) форми і засоби 

постачання товарів; б) методика розрахунку потреб в напівфабрикатах і сировині. 

Система організації матеріально-технічного постачання в готельному господарстві: 

а) номенклатура предметів матеріально-технічного постачання; б) розрахунок 

потреб в матеріально-технічних засобах. Аналіз продовольчого і матеріально-

технічного постачання. 

Організація складського і тарного господарства. 

Призначення і завдання, що виконує складське господарство. Види 

складських приміщень для збереження продовольчих товарів. Види складських 

приміщень для збереження матеріально-технічних засобів. Склад тарного 

господарства. Класифікація тари і її характеристика. Порядок прийняття тари. 

Операції по обороту тари. 

Організація роботи обслуговуючих господарств 

Організація експлуатації транспортних засобів для транспортування товарів. 

Організація енергетичного господарства. Організація експлуатації матеріально-

технічної бази готельного господарства. Організація метрологічної служби. 

Організація санітарної служби в готельному господарстві. 

Організація санітарно-технічного і інженерно-технічного обслуговування в 

готельному господарстві 

Система холодного і гарячого водопостачання і їхня технічна експлуатація. 

Система каналізації і вимоги до користування нею. Система опалення. Шляхи 

економії тепла. Система вентиляції. Ліфтове господарство і його експлуатація. 

Засоби внутрішнього зв'язку в готельному господарстві. 

 

Тема  10. Організація праці в готельному господарстві 

Робочий час працівників готельного господарства 

Робочий час. Поняття і види. Відхилення від нормального робочого часу. 

Особливості режиму робочого часу в підрозділах готельного господарства. 

Характеристика графіків виходу на роботу працівників готельного господарства 

Раціональна організація праці працівників готельного господарства 

Раціональна організація праці - суть, завдання. Основні напрямки наукової 

організації праці: а) удосконалення форм поділу і кооперації праці; б) організація 

добору, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; в) удосконалення організації і 

обслуговування робочих місць;г) раціоналізація трудового процесу; д) 

впровадження раціональних форм матеріального і морального стимулювання праці; 

е) покращення умов праці; ж) зміцнення дисципліни праці і розвиток творчої 

ініціативи працівників. Організація роботи з впровадження раціональних форм 

організації праці. 

Нормування праці в готельному господарстві 

Зміст, завдання і роль нормування праці в готельному господарстві. Система 

норм праці. Структура робочого часу. Класифікація затрат робочого часу. Види 

норм праці і їхня класифікація. Методи встановлення норм праці. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Вступний фаховий іспит за спеціальністю 073 «Менеджмент для абітурієнтів, 

які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст  складається з теоретичних питань 

та тестових завдань комплексу дисциплін ОС «Бакалавр» спеціальності  

«Менеджмент». Представлені завдання мають три рівні складності. 

Оцінювання здійснюється від 0 - 200 балів (за 200-бальною шкалою). 

Прохідний бал для участі у конкурсному відборі 100 балів (табл. 1). 

Таблицят 1 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 

За правильно виконане завдання першого рівня складності абітурієнт може 

отримати 60 балів, другого – 40 балів, третього – 10 балів. Таким чином, 

максимально можлива кількість балів, які отримує абітурієнт за повністю 

виконаний комплекс завдань першого рівня, може дорівнювати 60 балам, другого – 

відповідно 40 балам, третього – 100 балам (табл. 2). 

Таблиця 2 

Рівень 
Кількість 

завдань 

Оцінка в балах за виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість балів 

Вірна 

відповідь 

Невірна 

відповідь 

Перший 1 60 0 60 

Другий 1 40 0 40 

Третій 10 10 0 100 

Всього 12 200 

Оцінка в балах виставляється наступним чином: 

Перший рівень 

60 балів Якщо студент вірно виконав завдання  

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання та хід його думок не 

вірний 

Другий рівень 

40 балів Якщо студент вірно виконав завдання 

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання та хід його думок не 

вірний 

Третій рівень 

10 балів Якщо студент вірно виконав завдання  

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання. 
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Додаток А 

Структура екзаменаційного білету  

 

Завдання 1. Потребує повної відповіді на питання. 
1.Сучасні теорії та концепції розвитку географії туризму як науки 

 

Завдання 2. Вимагає чіткого визначення.  

1.Індустрія дозвілля  - …  

 

Завдання 3. В кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із 

запропонованих.  
1. Туризмографія – це: 

А) термін, який відображає можливість математично замірити туристську 

діяльність, підрахувати туристські потоки, охарактеризувати місця розміщення, 

дати різноманітні статистичні данні щодо економічної та соціальної ефективності 

туризму; 

Б) найзагальніше поняття, яке охоплює будь-яке знання про туризм — загальне і 

часткове, теоретичне і практичне, абстрактне і конкретне; 

В) письмові зафіксовані свідчення щодо туризму, описи, звіти, розповіді (наративи), 

щоденники, книги та інші зразки епістолярного чи белетристичного жанру; 

Г) тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, 

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної 

діяльності в місці перебування. 

 

2…. 

3…. 

 

10. Економіка туризму – це: 

А) розділ туризму, який розглядає туризм як різновид людського активізму, метою 

якого є задоволення потреб індивіда за рахунок здійснення подорожі; 

Б) прикладна наука, що вивчає поведінку людей та груп у виробництві, 

розподіленні, обміні та споживанні туристичного продукту з метою задоволення 

потреб, при обмеженості туристичних ресурсів і конкуренції за їх використанням; 

В) вчення про цивілізовану взаємодію туризму із природним середовищем з метою 

нейтралізації негативних впливів на біосферу; 

Г) теорія культурних трансформацій особистості в контексті її перебування в інших 

соціокультурних середовищах. 
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