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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 
 

1. Значення, функції, умови та чинники розвитку туризму. 

2. Види туризму. Класи туристичного обслуговування. 

3. Види турів, їх характеристика. 

4. Міжнародні організації у сфері туризму. 

5. Механізми державного регулювання туризму. 

6. Порядок ліцензування туроператорської діяльності та сертифікації 

туристичних послуг. 

7. Формування та структура рекреаційної індустрії. 

8. Рекреаційне районування світу й України. 

9. Організація туристичних подорожей турорганізаторами. 

10. Технологія створення туристичного продукту та формування його 

асортименту. 

11. Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів. 

12. Види туристичних формальностей та умови їх виконання. 

13. Безпека туристичних подорожей. 

14. Туроперейтинг: туроператорська діяльність та агентський бізнес у туризмі. 

15. Організація роботи туроперейтингової компанії. 

16. Організація екскурсійного обслуговування. 

17. Управління екскурсійною справою. 

18. Організація курортного обслуговування. 

19. Організація готельного господарства: нормативно-правове регулювання. 

20. Характеристика основних типів засобів розміщення. 

21. Класифікація підприємств готельного господарства. 

22. Функціональна організація приміщень підприємств готельного 

господарства. 

23. Технологія прийому та розміщення туристів у засобах розміщення. 

24. Організація роботи закладів ресторанного господарства. 

25. Формування інфраструктури закладів ресторанного господарства. 

26. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

27. Організація анімаційних послуг у туризмі. 
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ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 
 

1. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. 

2. Музей як соціокультурний інститут. 

3. Поняття «музей». Соціальні функції музею. Класифікація
 музеїв. 

4. Музейний предмет та його властивості. 

5. Музейна архітектура. Музейна комунікація. 

6. Науково-дослідна робота музеїв. 

7. Організація музейних фондів. Вивчення музейних предметів. 

8. Облік музейних фондів. 

9. Зберігання музейних фондів (режим зберігання, задачі консервації та 

реставрації, упаковка і транспортування музейних предметів, система зберігання 

музейних фондів). 

10. Експозиційна робота музею. 

11. Основні поняття, методи побудови музейної експозиції. 

12. Експозиційні матеріали. Проектування експозиції (наукове і художнє 

проектування експозиції, основні етапи проектування музейних експозицій). 

Культурно-просвітницька робота музеїв. 

13. Основні форми культурно-просвітницької роботи музеїв. 

14. Музейні екскурсії. Різновиди культурно просвітницької роботи музеїв 

(лекції, консультації, клуби, гуртки, музейні свята та ін.). 

15. Комерційна та фандрейзингова діяльність музеїв. 

16. Форми комерційної роботи музейних установ (послуги платного 

відвідування, експертиза (оцінювання), послуги оренди, салонні послуги, 

електронна комерція, аукціони, обміни експозиціями та тематичними 

виставками, виставково-ділова (форумна) діяльність, реалізація комерційних 

проектів із бізнес структурами, спонсорінг). 



17. Фандрейзинг. Інноваційні форми роботи музейної діяльності. Музейні 

скарби України. Типи і профілі музеїв. 

18. Виставки і виставкова діяльність. 

19. Етапи розвитку музейної справи в Україні. 

20. Характеристика визначних музеїв країни. Краєзнавчі музеї України. 

21. Діяльність етнографічних музеїв. Художні музеї України. 

22. Розвиток музеїв заповідників. 

23. Діяльність галузевих музеї країни. 

24. Особливості підготовки і проведення музейних екскурсій. 

25. Професійна спеціалізація екскурсоводів. 

26. Музеї Києва як складова туристичних маршрутів 
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ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ 

1. Географія рекреаційних видів туризму. 

2. Характеристики туристичної інфраструктури для відпочинку та 

оздоровлення. 

3. Основні центри рекреації світу. 

4. Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. 

5. Типологія курортів. 

6. Сучасні вимоги до курортів та курортних місцевостей: екологічність, 

атрактивність, доступність, комфортність тощо. 

7. Географія основних курортів та центрів лікувально-оздоровчого туризму 

світу. 



8. Географія суспільно-орієнтованих видів туризму (культурно-

пізнавального, подієвого, освітнього). 

9. Основні вимоги до організації культурно-пізнавального туризму. 

Географія найбільш атрактивних маршрутів та регіонів розвитку 

культурно-пізнавального туризму 

10. Основні центри культурно-пізнавального туризму світу. 

11. Географічна характеристика подієвого туризму, класифікація подієвого 

туризму. 

12. Перспективи та туристичний потенціал подієвого туризму. 

13. Основні світові центри подієвого туризму. 

14. Географічна характеристика освітнього туризму. 

15. Сучасні вимоги до освітнього туризму. 

16. Основні центри освітнього туризму світу. 

17. Географія природо-орієнтованих видів туризму. 

18. Основні підходи та ознаки визначення екологічного туризму. 

19. Підвиди екологічного туризму. 

20. Особливості організації екологічного туризму: об’єкти та інфраструктура. 

21. Основні центри екологічного туризму світу. 

22. Географічна характеристика активних видів туризму. 

23. Особливості організації та центри альпінізму. 

24. Географічна характеристика гірськолижного туризму. Основні вимоги до 

організації та інфраструктури. 

25. Світові центри гірськолижного туризму. 

26. Географічна характеристика екстремального та пригодницького туризму. 

27. Особливості та вимоги до організації екстремального туризму. 

28. Основні підвиди екстремального туризму. 

29. Світові центри розвитку екстремального туризму. 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 

відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 

завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 

може отримати за тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 

(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 

розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 

випробування оцінюються за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 

100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 

від 100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.  
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