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Пояснювальна записка 
 

Мета фахового екзамену з туризму: оцінити ступінь підготовленості 

абітурієнтів, які бажають навчатися в Полтавському університеті економіки і 

торгівлі за спеціальністю «Туризм». 

Завдання фахового екзамену з туризму: 

– визначити рівень набутих знань і вмінь; 

– оцінити туристичну діяльність як одну з головних складових 

сфери послуг на основі краєзнавчого, регіонального, національного та 

планетарного підходів; 

– встановити здатність застосовувати знання та набуті вміння у 

сфері туризму для аналізу умов та факторів розвитку туристичної індустрії у 

сучасному суспільстві; 

– встановити ступінь сформованості компетенцій з туризму, 

туристичної культури. 

Час, який відводиться на фаховий екзамен, складає чотири академічних 

години. 

 

 

Характеристика змісту програми 

 

РОЗДІЛ І 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

 

Тема 1.1. Функції туризму, умови та фактори його розвитку. 

Тема 1.2. Організація ринку туристичних послуг. 

Тема 1.3. Класифікації в туризмі. 

Тема 1.4. Міжнародні, регіональні та національні показники 

розвитку сфери туризму. 

Тема 1.5. Історичні передумови виникнення та розвитку 

туристичної системи України. 

Тема 1.6. Світова туристична політика та роль ВТО у її 

формуванні. 

Тема 1.7. Туристична політика України на сучасному етапі. 

Тема 1.8. Механізм державного регулювання туризму. 

Тема 1.9. Порядок ліцензування туристичної діяльності та 

сертифікації туристичних послуг. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 

 

ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО 

 

Тема 2.1. Країнознавство у сфері туризму 
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Тема 2.2. Туристичне регіонознавство 

2.2.1. Районування, як основний метод країнознавчого 

дослідження в туризмі. 

2.2.2. Сучасні підходи до регіонального поділу світу 

2.2.3. Особливості туристичного районування світу згідно з 

ЮНВТО 

 

Тема 2.3. Характеристика туристичних регіонів світу 

2.3.1. Європейський туристичний макрорегіон 

2.3.2. Південно-Азійський туристичний макрорегіон. 

2.3.3. Азійсько-Тихоокеанський туристичний макрорегіон. 

2.3.4. Африканський туристичний макрорегіон 

2.3.5. Американський туристичний макрорегіон 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 

 

Тема 3.1. Умови створення та функціонування туристичного 

підприємства. 

Тема 3.2. Технологія створення туристичного продукту та формування 

його ассортименту. 

Тема 3.3. Принципи формування програм перебування туристів. 

Тема 3.4. Організація обслуговування клієнтів. 

Тема 3.5. Загальні принципи організації транспортного обслуговування 

туристів. 

Тема 3.6. Туристичні перевезення на авіатранспорті та залізничним 

.транспортом. 

Тема 3.7. Туристичні перевезення на залізничному транспорті. 

Тема 3.8. Морські та річкові перевезення і круїзи. 

Тема 3.9. Автотранспортне обслуговування туристів та організація 

перевезень автотранспортом. 

Тема 3.10. Види туристичних формальностей та умови їх виконання. 

Тема 3.11. Паспортно-візові формальності. 

Тема 3.12. Митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності. 

Тема 3.13. Страхування в туризмі. 

Тема 3.14. Туристичні документи та правила їх оформлення. 

Тема 3.15. Бронювання туристичного обслуговування. 

Тема 3.16. Організація туристичного обслуговування, його контроль, 

облік та розрахунки 

Тема 3.17. Претензійна робота в туризмі. 

Тема 3.18. Безпека туристичних подорожей 
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РОЗДІЛ ІV 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Тема 4.1. Екскурсія та її сутність 

Тема 4.2. Класифікація екскурсій 

Тема 4.3. Методика підготовки екскурсії 

Тема 4.4. Методика та техніка проведення екскурсії 

Тема 4.5. Професійна майстерність екскурсовода 

Тема 4.6. Диференційований підхід до екскурсійного 

обслуговування 

 

РОЗДІЛ V 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Тема 5.1. Основи організації анімаційних послуг в туризмі» 

Тема 5.2. Організація анімаційних послуг в готелях і туристичних 

комплексах. 

Тема 5.3. Організація ігрової та спортивної анімації. 

Тема 5.4. Музична та танцювальна анімація. 

Тема 5.5. Специфіка вербальної анімації.  

Тема 5.6. Організація анімаційних шоу.  

Тема 5.7. Свято як основа комплексної анімації. Карнавальна анімація 

Тема 5.8. Свято як основа комплексної анімації. Карнавальна анімація. 

РОЗДІЛ VІ 

ТУРОПЕРЕЙТИНГ 
 

Тема 6.1. Технологія туроперейтигну та турпроектування. 
6.1.1. Основи туроперейтингу. 
6.1.2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі. 
6.1.3. Технологія створення  туристичного продукту та формування 

його асортименту. 
6.1.4. Правила формування програм перебування туристів. 
6.1.5. Організація обслуговування клієнтів в туристичному 

агентстві. 
 

Тема 6.2. Прикладний туроперейтинг. 
6.2.1. Рецептивний туропрейтинг. 
6.2.2. Ініціативний туроперейтинг. 
6.2.3. Консолідований туроперейтинг. 
6.2.4. Організація туристичних подорожей тур оператором. 
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Перелік питань, що виносяться на фахове  вступне випробування 
 

1. Методологія та методика географічних досліджень в туризмі. 

2. Географія туристських потоків, доходів та витрат. 

3. Класифікація та  географічна оцінка туристичних ресурсів. 

4. Природні туристичні ресурси. 

5. Культурно-історичні ресурси туризму. 

6. Географія рекреаційних видів туризму. 

7. Географія активних видів туризму. 

8. Географія культурно-пізнавального туризму. 

9. Географія ділового туризму. 

10. Географія релігійного туризму та паломництва. 

11. Географія міського, сільського та екологічного туризму. 

12. Країнознавство у сфері туризму. 

13. Туристичне регіонознавство. 

14. Спеціальна туристична характеристика країни. 

15. Європейський туристичний макрорегіон. 

16. Близькосхідний туристичний макрорегіон. 

17. Південно- Азійський та Азійсько-Тихоокеанський туристичні 

макрорегіон. 

18. Африканський туристичний макрорегіон. 

19. Американський туристичний макрорегіон. 

20. Функції туризму, умови та фактори його розвитку. 

21. Організація ринку туристичних послуг.  

22. Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери 

туризму. 

23. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної системи 

України. 

24. Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні. 

25. Туристична політика України на сучасному етапі. 

26. Механізм державного регулювання туризму. 

27. Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації 

туристичних послуг.  

28. Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів. 

29. Туристичні перевезення на авіатранспорті та залізничним транспортом. 

30. Морські та річкові перевезення і круїзи. 

31. Автотранспортне обслуговування туристів та організація перевезень 

автотранспортом. 

32. Види туристичних формальностей та умови їх виконання.  

33. Страхування в туризмі. 

34. Туристичні документи та правила їх оформлення. 

35. Бронювання туристичного обслуговування. 

36. Організація туристичного обслуговування, його контроль, облік та 

розрахунки. 

37. Претензійна робота в туризмі. 
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38. Безпека туристичних подорожей. 

39. Екскурсія та її сутність, класифікація. 

40. Методика підготовка екскурсії. 

41. Методика техніка проведення екскурсії. 

42. Професійна майстерність екскурсовода. 

43. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування. 

44. Організація анімаційних послуг в готелях і туристичних послугах. 

45. Організація ігрової та спортивної анімації. 

46. Музична та танцювальна анімація. 

47. Специфіка вербальної анімації. 

48. Організація анімаційних шоу. 

49. Свято як основа комплексної анімації. 

50. Карнавальна анімація. 

51. Умови створення та функціонування туристичного підприємства. 

52. Технологія створення туристичного продукту та формування його 

асортименту. 

53. Принципи формування програм перебування туристів. 

54. Організація обслуговування клієнтів. 

55. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі. 

56. Рецептивний туроперейтинг. 

57. Ініціативний туроперейтинг. 

58. Консолідований туроперейтинг. 

59. Організація туристичних подорожей туроператорами. 
 



9 

 

Критерії оцінювання знань 
 

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-бальною шкалою. 

При цьому використовуються такі критерії: 

 

90-100 (відмінно) 

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на 
поставлене питання, продемонстрував глибокі знання 
понятійного апарату і літературних джерел, уміння 
аргументувати власне ставлення до відповідних 
категорій, залежностей, явищ. 

82-89 (дуже 
добре) 

абітурієнт у цілому  відповів на поставлене запитання, 
але не зміг переконливо аргументувати власну 
відповідь, помилився у використанні понятійного 
апарату, припустив несуттєву помилку у відповіді. 

74-81 (добре) 
абітурієнт отримує за правильну відповідь з двома-
трьома суттєвими помилками. 

64-73 
(задовільно-

непогано) 

абітурієнт дав неповну відповідь на запитання, 
ухилився від аргументації, показав задовільні знання 
літературних джерел. 

60-63 (задовільно 
достатньо) 

абітурієнт має неповне знання програмного матеріалу, 
але отримані знання відповідають мінімальним 
критеріям оцінювання. 

0-59 
(незадовільно) 

абітурієнт дав неправильну відповідь, показав 
незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної 
літератури, ухилився від аргументації чи  взагалі не 
відповів. 

Екзаменаційний білет містить 3 теоретичних питання. 
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