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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Побудова національної системи освіти України передбачає новий підхід до 

професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає 

рівень компетентності здобувачів вищої освіти, раціональне поєднання їх 

теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці. 

Головним завданням вступного фахового випробування для вступників 

спеціальності «Туризм» на освітній ступінь магістр є перевірка відповідності 

рівня підготовки.  

Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової 

компетентності майбутнього професіонала в галузі туризму, що відповідає його 

освітньо-професійній програмі. Вона сприяє виявленню рівня спеціальної 

підготовки фахівця ОС бакалавр та готовність до продовження навчання на 

здобуття ОС магістр. 

Програма випробування має комплексний характер, створена у відповідності 

зі змістом основних профільних дисциплін. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ВСТУПНИКІВ 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 

 

Не склав 
0 – 99 

Вступник виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає  порушення норми літературної мови. 

С
к
л
ав

 

Початковий 

100 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

101 – 109 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

110 – 119 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння;  

невпевнено відповідає на запитання. 

Середній 

120 – 129 

Вступник виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння. 

Вступник частково розкриває питання при допомозі 

викладача. 

Середній 

130 – 139 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 



репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння, 

частково розкриває питання. 

140 – 149 

Вступник виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу;у відповіді є поодинокі недоліки. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал. 

Достатній 

150 – 159 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал. 

160 – 169 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни; у відповіді є 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал.  

170 – 179 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни; у відповіді є 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки. 

Високий 

180 – 189 

Вступник виявляє високі знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі. Вступник уміє зіставляти та узагальнювати 

засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє 

евристичний інтерес. 

190 – 199 

Вступник ґрунтовно і повно викладає навчально-

науковий матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, 

обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко 

розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання 

для аналізу соціально-економічних явищ, наводить 

приклади соціально-економічних досліджень. 

200 

Вступник ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває 

суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-економічних явищ, наводить приклади 

соціально-економічних досліджень. 

 
 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. 

Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне 

оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету. 

 

 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Методика розробки турів 

1.Поняття туристичного продукту, його структура та головні підходи до 

розуміння.  

2. Тур як основний ринковий продукт. 

3.  Поняття туру, його головні принципи і форми.  

4. Інформаційне забезпечення розробки туру. 

5.  Класифікація турів. 

6. Методика розробки маршруту туру. 

7.  Головні етапи розробки маршруту. 

8.  Види схем маршрутів.  

9. Аналіз маршруту із використанням теорії графів.  

10. Програмне забезпечення туру.  

11. Розробка програмного забезпечення туру.  

12. Найважливіші аспекти організації подорожі.  

13. Організаційно-технічні засоби забезпечення туру. 

14.  Промоція та збут туру.  

15. Робота з турагентами. 

16. Послідовність реалізації туру.  

17. Організація туристичної подорожі.  

18. Співпраця із постачальниками туристичних послуг.  

19. Страхування у туризмі.  

20. Візова підтримка туристів.  

21. Поняття кон’юнктури туристичного ринку.  

22. Головні етапи її дослідження на туристичному ринку. 

23.  Види ринкової кон’юнктури.  

24. Маркетинг туру.  

25. Життєвий цикл турпродукту.  

26. Аналіз ринкового середовища.  

27. Конкурентне середовище у сфері туризму. 

28. Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування. 

29. Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи. 

30. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів. 

2. Туроперейтинг 

1. Етапи розвитку туроперейтингу.  

2. Поняття «туроперейтинг» та види діяльності туроператора. 

3. Предмет діяльності туроператора.  

4. Профіль роботи туроператора. 



5.  Схема організації роботи туроператора по розробці і реалізації 

туристського продукту. 

6.  Класифікація та види туроператорів. 

7.  Основні типи туроператорів.  

8. Туроператори масового ринку.  

9. Спеціалізовані туроператори на певному продукті/послузі і сегменті 

ринку.  

10. Туризм спеціального інтересу і певного місця призначення. Місцеві 

туроператори.  

11. Організація турів для внутрішнього туризму.  

12. Виїзні (ініціативні) туроператори.  

13. Рецептивні туроператори. 

14.  Функції туроператорів та турагентів.  

15. Структура туристичного ринку.  

16. Суб'єкти ринку виробника, їх класифікація та характеристика. 

Прояв глобалізаційних процесів в індустрії туризму.  

17. Світовий та макрорегіональний ринки готельних та транспортних 

послуг, особливості функціонування туристичної індустрії. 

18. Геопросторова організація світового туристичного ринку.  

19. Схеми реалізації та просування туристичного продукту.  

20. Методи збуту туристичного продукту. Зовнішні та внутрішні 

фактори туроперейтингу.  

21. Організація туроператорського та турагентського бізнесу: 

нормативно-правові вимоги.  

22. Вимоги щодо ліцензування туроператорської діяльності.  

23. Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та 

турагентського бізнесу.  

24. Роздрібні й оптові туристичні фірми і їхнє місце в структурі каналів 

збуту.  

25. Типова організаційна структура туроператора: взаємозв'язок роботи 

підрозділів.  

26. Види та форми турагентської роботи.  

27. Класифікація турагентів. Види агентів. Агентські мережі.  

28. Власні бюро продажів туроператора та їх головні функції.  

29. Види ринкових каналів просування туристичного продукту.  

30. Формування збутової мережі туроператорів.  

31. Канали просування і реалізації турпродукту.  

32. Форми організації збуту туристського продукту.  

33. Роль турагентств в туристичному бізнесі.  

34. Система комісійних як основа взаємин між турагентом і 

туроператором.  



35. Характер контрактних стосунків між туроператором і турагенством.  

36. Контрагентська мережа і основні умови агентських угод.  

37. Види та форми інтеграції на ринку туристичних послуг.  

38. Джерела активізації туристів.  

39. Активізація туристів та основні методи продажу в туризмі.  

40. Зміст робіт з турпроектування.  

41. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми.  

42. Асортимент послуг туроператорів.  

43. Диференціація пропозицій туроператора.  

44. Вибір географії подорожей та сегментування та різних туристичних 

ринках.  

45. Вплив туристичної політики на спрощення туристичних 

формальностей. 
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