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Пояснювальна записка
Освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма
«Курортна справа» при вступі на навчання для випускників, що мають
диплом бакалавра, спеціаліста, передбачається складання вступного
екзамену.
Перелік питань для підготовки до іспиту базується на
навчальному матеріалі фундаментальних та спеціальних дисциплін,
що вивчались за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за
ступенем магістра полягає у визначенні рівня підготовленості
вступників, які бажають навчатись у Полтавському університеті
економіки і торгівлі за фахом «Курортна справа».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для
успішного засвоєння освітньої програми «Магістр» абітурієнти
повинні мати базову вищу освіту та здібності до опанування знань,
уміннями і навичками в галузі професійно-орієнтованих гуманітарних
і
соціально-економічних,
природничо-наукових
дисциплін,
професійної та практичної підготовки.
Характеристика змісту програми. Програма фахових
вступних випробувань спирається на освітньо-професійну програму
підготовки бакалавра з напряму «Готельно-ресторанна справа» за
освітньою програмою «Курортна справа» та одночасно відбиває
вимоги до студентів рівня підготовки «Магістр», визначених у
галузевих стандартах вищої освіти даних освітньо-кваліфікаційних
рівнів.
Порядок
проведення
фахових
вступних
випробувань
визначається Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та
Положенням про предметні екзаменаційні та фахові атестаційні
комісії з проведення вступних випробувань.
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Перелік питань, що виносяться на вступне випробування
Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень та технічної
творчості»

1.

Роль науки у практичному використанні нових досягнень для
суспільства. Функції науки. Класифікація наук.
2. Поняття про методологію та методи наукових досліджень.
3. Види та ознаки наукового дослідження. Патент та винахід. Об’єкт
патентування. Пошук патентної інформації.
4. Методи емпіричного дослідження: спостереження, експеримент,
порівняння, опис, вимірювання.
5. Види наукових публікацій.
6. Теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція.
7. Основи теоретичних і експериментальних досліджень.
8. Характеристика наукової літератури: популярної, дослідної,
технічної.
9. Правила оформлення ілюстрацій (таблиць, графіків, діаграм,
схем, малюнків), списку використаної літератури.
10. Формулювання теми наукового дослідження та визначення
робочої гіпотези. Мета складання плану досліджень.
11. Характерні особливості збору інформації і спостереження
(експеримент), опитування, фотографія, хронометраж.
12. Види експериментів: однофакторні та багатофакторні; активні та
пасивні; лабораторні та виробничі.
13. Системний підхід у наукових дослідженнях.
14. Наукова стаття та її структурні елементи. Тези наукової доповіді.
Правила їх написання.
15. Наукова інформація та способи її пошуку. Етапи пошуку
інформації.
16. Класифікація об’єктів наукового дослідження.
17. Поняття, мета, особливості науково-дослідної роботи.
18. Визначення мети, завдань, об’єкта та предмета досліджень.
Методи моделювання.
19. Критерії вибору теми досліджень: актуальність, новизна,
перспективність, ефективність.
20. Впровадження та ефективність результатів наукових досліджень.
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Навчальна дисципліна «Туризмознавство»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Активний та пасивний туризм.
Класифікація видів і форм туризму.
Рекреаційна діяльність, її класифікація та структурні особливості.
Загальна
характеристика державних та місцевих органів
управління туристичною галуззю, їх функції та повноваження.
Географія лікувально-оздоровчого туризму.
Основні сегменти індустрії туризму в Україні.
Структура управління туризмом в Україні.
Сучасний стан міжнародної туристичної діяльності.
Місце готельної індустрії в туристському продукті.
Історія розвитку світового туризму.
Кліматичні та водні рекреаційні ресурси
Функції туризму в суспільстві.
Умови та фактори розвитку туризму.
Екотуризм і альтернативи відпочинку останніх десятиліть.
Сегментування туристського ринку. Типи туристів.
Технологія організації туристичної послуги.
Розвиток курортної справи в Україні.
Природно-ресурсна складова рекреаційної діяльності
Активні види оздоровлення.
Лікувальний туризм і світові SPA-курорти.

Навчальна дисципліна «Основи фізіології та гігієни харчування»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Харчування людини як медико-біологічна та соціальноекономічна проблема. Значення харчування у житті людини.
Розвиток науки про харчування. Вплив харчування на стан
здоров'я населення.
Характеристика компонентів їжі. Аліментарні й неаліментарні
речовини, їх значення у життєдіяльності людини.
Класифікація хвороб, спричинених неправильним харчуванням.
Соціально-економічні та технологічні аспекти харчування.
Основні напрями державної політики в галузі здорового
харчування.
Функції їжі та фактори їх забезпечення.
Біологічна дія їжі та різновиди харчування.
Розвиток науки про харчування, основні постулати теорій
харчування.
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10. Фізіологічне, гігієнічне значення білків і наслідки їхнього
дефіциту та надлишку в раціонах харчування.
11. Фізіологічна роль жирів, жирних кислот та наслідки надлишку та
нестачі їх у харчовому раціоні.
12. Фізіологічна роль вуглеводів і наслідки надлишку та нестачі їх у
харчовому раціоні.
13. Фізіологічне значення вітамінів і проблема забезпечення ними
організму.
14. Фізіологічне значення мінеральних речовин і проблема
забезпечення ними організму.
15. Норми харчування для населення України.
16. Захисні властивості харчових продуктів для організму людини і
фактори їхнього забезпечення.
17. Фізіологічні основи харчування різних вікових і професійних
груп населення.
18. Фізіологічні основи лікувально-профілактичного харчування.
19. Загальні постулати дієтичного харчування.
20. Аналіз індивідуального добового раціону та відповідність його
критеріям раціонального харчування.
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-бальною шкалою.
При цьому використовуються такі критерії:

90-100 (відмінно)

82-89 (дуже добре)

74-81 (добре)

64-73 (задовільно-непогано)

60-63 (задовільно достатньо)

0-59 (незадовільно)

абітурієнт показав ґрунтовні і повні знання в
галузі
сфери
обслуговування,
вільне
володіння термінологією, розуміння сутності
процесів, сучасних тенденцій і шляхів
розвитку технологій виробництва харчових
продуктів різного призначення. У відповідях
можуть бути лише окремі несуттєві помилки
або неточності.
абітурієнт загалом відповів на поставлене
запитання, але не спромігся переконливо
аргументувати свою відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку і відповіді.
абітурієнт відповів правильно, але відповіді
недостатньо обґрунтовані. Можуть бути
окремі помилки або не чітке тлумачення
технологічних термінів і понять.
абітурієнт дав неповну відповідь на
запитання, ухилився від аргументації, показав
задовільні знання технологічних термінів і
понять.
абітурієнт має неповне знання матеріалу за
програмою, але отримані знання відповідають
мінімальним критеріям оцінювання.
відсутня системність знань або знань із
основних
питань
теми,
допускається
плутанина в поняттях і термінах, має місце
значна кількість грубих помилок

Екзаменаційний білет містить 3 питання з основних розділів, які
наведені у Програмі.
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