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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 242 «Туризм і рекреація» на освітній ступінь магістр є перевірка 
відповідності рівня підготовки.  

Програма вступного 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 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
кл

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. Основи туризмознавства 

1. Туризм як соціально-економічна система.  

2. Поняття туристської послуги, її соціально-економічна характеристика. 

3. Назвіть фактори, що впливають на розвиток туризму. 

4. Основні поняття та визначення туризму. 

5. Роль та місце туризму в сучасному суспільстві. 

6. Соціально-економічні проблеми розвитку туризму в суспільстві. 

7. Функції туризму в суспільстві (економічні, соціальні та гуманітарні). 

8. Зовнішні та внутрішні умови та фактори  розвитку туризму. 

9. Туристичний продукт та його складові. 

10. Специфічні особливості туристичного продукту як товару. 

11. Форми, види та типи туризму. 

12. Класифікація маршрутів. 

13. Критерії та класифікація турів. 

14. Класи туристського обслуговування. 

15. Інноваційні типи турів. 

16. Види туристичних підприємств – туроператори та турагенти. 

17. Туроператори масового ринку. 

18. Спеціалізовані туроператори. 

19. Типи туристів та ознаки їх класифікації. 

20. Особливості діяльності різних видів туристських підприємств. 

21. Галузева структура народного комплексу України. 

22. Структура сфери послуг. 

23. Організація послуг комунікації. 

24. Організація послуг розміщення та харчування. 

25. Організація рекреаційних послуг. 

26. Міжнародна система послуг. 

27. Туристська послуга та її значення в сфері послуг. 

28. Споживацькі оцінки туристських послуг. 



29. Виробники туристських послуг. 

30. Туристичне посередництво. 

31. Туристичний консорціум та корпорація. 

32. Попит на міжнародному туристичному ринку. 

33. Статистика туризму: методологія розрахунків та показники розвитку 

міжнародного туризму. 

34. Мультиплікаційний ефект туризму. 

35. Сталий розвиток туризму та дестинацій. 

36. Рекомендації ВТО по метрологічній структурі туризму. 

37. Геопросторова модель туризму. 

38. Питання періодизації історії світового туризму. 

39. Історія виникнення туристично-екскурсійної справи. 

40. Характеристика розвитку туризму в світі на сучасному етапі. 

41. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. 

42. Подорожі в Стародавньому світі та Середньовічній Європі. 

43. Перші організовані туристичні подорожі в світі. 

44. Характеристика туризму у СРСР у 70-80 роки. 

45. Діяльність БММТ «Супутник», ВАТ «Інтурист» та Всесоюзної 

центральної Ради по туризму та екскурсіям. 

46. Світова туристична політика та роль міжнародних організацій в її 

формуванні. 

47. Всесвітня туристична організація: структура, роль та значення у 

формуванні міжнародних туристських обмінів. 

48. Міжнародні туристичні організації. 

49. Міжнародна інтеграція в туризмі. 

50. Формування та роль транснаціональних корпорацій в туризмі. 

51. Манільська декларація зі світового туризму. 

52. Манільська декларація з соціального впливу туризму (Кодекс туриста 

та Хартія туризму). 

53. Глобальний етичний кодекс туризму. 



54. Гаазька декларація з туризму. 

55. Завдання та функції державного виконавчого органу державної влади 

в сфері туризму. 

56. Недержавні громадські організації та їх місце в регулюванні та 

розвитку сфери туризму. 

57. Державні програми розвитку туризму. 

58. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні. 

59. Показники, що характеризують стан туристичного ринку. 

60. Порядок ліцензування туристської діяльності. 

61. Ліцензійні умови та правила їх виконання. 

62. Порядок проведення екскурсійної діяльності. 

63. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. 

64. Порядок надання дозволів на туристичний супровід. 

65. Ліцензування та сертифікація транспортних перевезень. 

66. Стандартизація сфери послуг. 

67. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг. 

68. Правила сертифікації ресторанних послуг. 

69. Міжнародні стандарти та системи якості. 

70. Державні стандарти України в сфері туризму. 

 

2.Туристичне краєзнавство 

1. Історія розвитку українського краєзнавства 

2. Фундатори національного краєзнавства 

3. Особливості розвитку краєзнавства у другій половині ХІХ ст. 

4. Розвиток краєзнавства в Українській РСР у 1920-1940-х та повоєнних 

роках XX ст. 

5. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців 

6. Сутність та теоретико-методологічні засади національного 

краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами 

7. Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства 



8. Функції та методи дослідження національного краєзнавства 

9. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху 

10. Потенціал природних ресурсів України 

11. Історія заповідної справи в Україні та її природно-заповідний фонд 

12. Потенціал історико-культурних ресурсів України 

13. Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України 

14. Класифікація оборонних споруд 

15. Законодавство України про охорону культурної спадщини 

16. Предмет та завдання туристичного краєзнавства.  

17. Поняття про краєзнавчі туристичні ресурси.  

18. Сучасна оцінка краєзнавчих туристичних ресурсів.  

19. Значення окремих видів туристичних ресурсів для краєзнавчого 

туризму.  

20. Роль сільської місцевості у вітчизняному туристичному краєзнавстві.  

21. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

історичної Київщини.   

22. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Черкаської області. 

23. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Волинської області.   

24. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Житомирської області.  

25. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Рівненської області. 

26. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Вінницької області. 

27. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Тернопільської області. 

28. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Хмельницької області. 



29. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів Сумської 

області. 

30. Загальна характеристика краєзнавчих туристичних ресурсів 

Харківської області. 

31. Туристичні ресурси Полтавщини. 

32. Загальна характеристика туристичних ресурсів Львівської області.  

33. Загальна характеристика туристичних ресурсів Івано-Франківської 

область.  

34. Туристичні ресурси Буковини.  

35. Загальна характеристика туристичних ресурсів Одеської області. 

36. Загальна характеристика туристичних ресурсів Миколаївської області.  

37. Туристичні ресурси Херсонської області. 

38. Туристичні ресурси Запорізької області.  

39. Туристичні принади Дніпропетровської області.  

40. Загальна характеристика туристичних ресурсів Кіровоградської 

області. 

3.Туристичне країнознавство 

1. Туристське країнознавство як наука. Предмет і завдання дисципліни. 

2. Історія розвитку. Методика і функції країнознавства. 

3. Територія в країнознавстві. Склад території країни. 

4. Параметри території країни. Державні кордони, їх характеристика. 

5. Економіко-географічне положення країни. Природні ресурси в 

країнознавстві. 

6. Характер освоєння  природи країни, система розселення населення. 

7. Господарська інфраструктура країни, її вплив на розвиток туризму. 

8. Поняття рекреаційної системи, в тім числі територіальної 

рекреаційної географії і географії туризму. 

9. Туристські потреби людини. Просторово-часова динаміка 

рекреаційних потреб та її вплив на територіальні форми організації 

туристичної діяльності. 



10. Аспекти і методи дослідження туристських потреб. 

11. Обсяг і структура туристських потреб у країнах Північної Америки. 

12. Чинники формування туристських потреб (соціально–економічні, 

демографічні, соціально-психологічні, медико-біологічні, природні). 

13. Попит на туристичні послуги в країнах Північної Америки. 

14. Туристичні потоки в США. 

15. Візитна картка США. 

16. Описати турцентри окремо узятої країни.  

17. Джерела Інтернет та їх застосування в туристичному бізнесі. 

18. Дати характеристику туристичному регіону (на вибір студента). 

19. Сучасні тенденції розвитку туризму в Європі.  

20. Типологія країн Європи за співвідношенням активного і пасивного 

туризму.  

21. Особливості розвитку туризму в Скандинавських країнах (Швеції, 

Норвегії, Фінляндії) і Данії.  

22. Західноєвропейський туристський мезорегіон. 

23. Гірничо-туристські комплекси і курорти Альпійських країн Австрії і 

Швейцарії. 

24. Південно європейський туристський мезорегіон. 

25. Туристично-рекреаційний потенціал, туристські райони і центри 

розвитку пляжно-курортного, екскурсійно-пізнавального, спортивного і 

екологічного туризму в Італії. 

26. Туристично-рекреаційний потенціал, туристично-рекреаційні райони і 

центри розвитку екскурсійно-пізнавального, пляжного, оздоровчого, 

ділового, сільського і спортивного туризму в Греції. 

27. Особливості розвитку міжнародного туризму на острові Кіпр. 

28. Туристично-рекреаційний потенціал, основні туристські райони і 

центри розвитку туризму з метою відпочинку і оздоровлення в Хорватії і 

Чорногорії. 

29. Особливості розвитку туризму в країнах Центрально-східної Європи. 



30. Розвиток міжнародного туризму в країнах СНД і Балтії. 

31. Американський регіон – ємкий ринок попиту і пропозиції в 

міжнародному туризмі. 

32. Туристично-рекреаційні ресурси США і регіональні особливості їх 

використання. 

33. Карибський мезорегіон – світовий район активного туризму. 

34. Азіатсько-Тихоокеанський регіон – туристський регіон світу, що 

динамічно розвивається. 

35. Тенденції розвитку міжнародного туризму в країнах Південно-Східної 

Азії (Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Індонезії). 

36. Австралія і Океанія на світовому туристському ринку. 

37. Африканський регіон – потенційний туристський регіон світу. 

38. Назвіть основні туристські центри Франції.  

39. Загальні відомості про Західну Африку та розвиток туристичної 

інфраструктури. 

40. Природно-ресурсний потенціал країн Північної Африки. 
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