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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра (за скороченим терміном) на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 242 

«Туризм» є нормативним документом Луцького національного технічного 

університету, який розроблено кафедрою туризму та готельно-ресторанної 

справи. 

Програму фахових вступних випробувань зі спеціальності 242 «Туризм» 

розроблено на основі освітніх програм підготовки бакалавра, за спеціальністю 

242 «Туризм» у Луцькому національному технічному університеті згідно 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. 

№1068. 

Вступні випробування проводяться у формі тестування за основними 

дисциплінами навчального плану підготовки на базі здобутого освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – «Організація туризму», 

«Організація екскурсійної діяльності», «Сільський зелений туризм». 

Метою фахового випробування – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 242 «Туризм». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 242 «Туризм» 

повинні: 

знати –  предметну область та специфіку професійної діяльності,  основні 

положення туристичного законодавства, національних і міжнародних 

стандартів з туристичного обслуговування, базові поняття з теорії туризму, 

організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів 

туристичних послуг, а також світоглядних суміжних наук, основні форми та 

види туризму, їх поділ, особливості організації рекреаційно-туристичного 

простору, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем.  

вміти – аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території, 

застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та 

технології обслуговування туристів, розробляти, просувати і реалізовувати 

туристичний продукт, ідентифікувати туристичну документацію та вміти 

правильно нею користуватись.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ» 

 

Тема 1. Характеристика сутності організації туризму. 

Сутність туризму. Особливості туризму як об’єкта  керування. Сучасні 

підходи до визначення туризму. Статистичне визначення туризму. Визначення 

туризму за законодавством України. Місце і роль туризму в економіці країни.  

Переваги організованого туризму і перспективи його розвитку.  

Тема 2. Класифікація і функції туризму. 

Існуюча система класифікації туризму. Соціальна, гуманітарна й 

економічна функції  туризму. Туризм, як соціально-економічна система. 

Фактори, що впливають на розвиток туризму. Характеристика туристських 

ресурсів України. Особливості туристської діяльності в Україні. Перспективи 

розвитку туризму в Україні. 

Тема 3. Міжнародне регулювання туристської діяльності. 

Мета й основні завдання регулювання туристської діяльності на 

міжнародному рівні. Міжнародні організації, які координують туристську 

діяльність. Основні міжнародні документи, що регламентують туристську 

діяльність. Міжнародні відносини України у сфері туризму. 

Тема 4. Організація державного керування туристською діяльністю в 

Україні. 

Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні. 

Туристська політика в Україні та її основні положення. Основні важелі впливу 

держави на туристську діяльність. Сутність туристських формальностей. 

Паспортно-візові формальності. Митні формальності. Валютні формальності. 

Страхові формальності.  Права й обов’язки туристів. 

Тема 5. Туристське підприємство як суб’єкт господарювання, його 

основні цілі. 

Загальна характеристика підприємства, мета його функціонування. Види 

підприємств. Основні цілі створення і функціонування  туристських 

підприємств. Види туристських підприємств та їх особливості. Принципи 

організації їх діяльності. Ресурсне забезпечення туристського підприємства. 

Перспективи розвитку туристських підприємств в Україні. 

Тема 6. Організаційні засади створення туристського підприємства. 

Вибір організаційно-правової форми туристського підприємства. Розробка 

засновницьких документів, державна реєстрація і організаційне оформлення 

туристського підприємства. Характеристика засновницьких документів для 

туристських підприємств. Основні вимоги до офісу й персоналу туристського 

підприємства. Випадки і порядок ліквідації туристського підприємства. 

Тема 7. Характеристика основних технологічних процесів на  

туристських підприємствах. 

Поняття про технологію роботи підприємств і технологічні процеси. 

Технологічні аспекти формування туристських послуг і доставки туристського 
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продукту до споживача. Організація обслуговування клієнтів туристської 

фірми. Особливості організації спеціалізованих видів туризму. Основні 

проблеми організації спеціалізованих видів туризму. Правила організації і  

проведення заходів виставочної індустрії.   

Тема 8. Керування  туристським підприємством. 

Планування роботи туристського підприємства.  Маркетингова діяльність 

й реалізація збутової політики туристського підприємства. Організація 

рекламної діяльності туристського підприємства. Основні принципи організації 

праці на туристському підприємстві. Фінансово-економічна робота на 

туристському підприємстві. Організація обліку й звітності на туристському 

підприємстві. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Уч. пособие. М.: 

Нолидж. 2006. 312 с. 

2. Дяченко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2007. 224 с. 

3. Писаревський І.М., Погасій С.О., Поколодна М.М. Організація туризму: 

підручник. Харків: ХНАМГ, 2008. 541 с. 

4. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: 

Книги–ХХІ, 2003. 300 с.  

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). К.: 

Альтерпрес, 2012. 436с 

6. Мальська М.П., Худо В.В. Основи туристичного бізнесу: нач. посібник.  

К.: Центр навчальної літератури, 2004.  272 с. 

7. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності. К.: Грамота, 2006.  264с. 

8. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: навч. посібник. 2-е вид., 

випр. та доп.  К. Вид-во ФПУ, 2006.  76 с. 

9. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навч. посібник. К.: 

Атака, 2006. 264 с. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

ТТееммаа  11.. Історія екскурсійної справи в Україні. 

Основні етапи розвитку екскурсійної справи в Україні. Зародження  

туристичних організацій на Західній Україні в 20-30-ті роки ХХ ст. Історія 

розвитку екскурсійної діяльності в сучасній Україні. 

ТТееммаа  22.. ООссннооввии  ееккссккууррссііййннооїї  ттееооррііїї..  

Основні визначення екскурсії. Ознаки екскурсії, їх характеристика: 

активність, логічна послідовність, випереджувальна роль показу. Екскурсійний 

процес, його складові. Завдання екскурсійного процесу. Вимоги до екскурсії. 

Мета, завдання та форми проведення екскурсії. Функції екскурсії: інформація, 

культурний відпочинок, розширення кругозору, формування інтересів. 
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Екскурсія як форма туристичної послуги. Екскурсійний метод. Вимоги 

екскурсійного методу. Екскурсійний аналіз. Групи екскурсійного аналізу. Види 

аналізу. Показ, розповідь, рух - основні елементи екскурсії. Види показу. 

Вимоги до розповіді на екскурсії.  

ТТееммаа  33..  Класифікація екскурсій.  

Етапи удосконалення класифікації екскурсій. Сучасна класифікація  

екскурсій. Класифікація екскурсій залежно від змісту, тематики, складу  

учасників, місця проведення, способу пересування, форми проведення, 

тривалості. Характеристика екскурсії залежно від групових ознак. За змістом: 

оглядові й тематичні. За складом учасників для: дорослих і дітей, місцевого 

населення і туристів, сільського й міського населення, організованих груп та 

індивідуалів, бізнес-екскурсії. За місцем проведення: міські, заміські, музейні.  

За способом пересування: пішохідні та з використанням різних видів 

транспорту. За формою проведення: екскурсія-масовка, екскурсія-прогулянка, 

екскурсія-концерт, екскурсія-спектакль, екскурсія для спеціальної аудиторії, 

навчальна екскурсія, пробна екскурсія.  

Тема 4. Методика підготовки екскурсії. 

Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії. Творча група, її 

склад. Колективний характер роботи. Розподіл і виконання обов'язків членів 

групи. Термін підготовки екскурсії. Основні етапи підготовки екскурсії: 

визначення цілі, вибір теми, підбір та вивчення літературних джерел; робота зі 

змістом екскурсії; знайомство з експозиціями і фондами музеїв; підбір та 

вивчення екскурсійних об’єктів; складання та інспектування маршрутів; 

підготовка контрольного тексту екскурсії; мова екскурсовода; комплектування 

«портфеля екскурсовода»; вибір методичних засобів; складання методичних 

розробок; висновок методиста про текст і методичну розробку; прийом 

екскурсії; затвердження екскурсії. Порядок складання технологічної карти  

екскурсії. 

ТТееммаа  55..  Методика проведення екскурсії.  

Призначення методики проведення екскурсії. Загальна й часткова 

методика. Характеристика методичних способів: асоціація щодо порядку часу, 

асоціація щодо єдності місця, словесні методи (усна розповідь, бесіда, 

пояснення, переказ змісту, цитування тощо). Наочні методи: демонстрація в 

натурі та в зображенні, спостереження тощо.  

Тема 6. Техніка проведення екскурсії. 

Практичні методи: огляд об'єкта, спостереження згідно із завданням 

екскурсовода. Метод вправ: вироблення навичок та умінь екскурсантів. Вимоги 

екскурсійної методики: методичні способи показу, розповіді, рух в екскурсії, 

використання «портфеля екскурсовода», техніка проведення екскурсії та 

контакт екскурсовода з групою. Особливі методичні прийоми. Прийоми 

демонстрації наочних матеріалів. Техніка проведення екскурсії. Вимоги до 

техніки проведення екскурсії. 
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Тема 7. Основи професійної майстерності екскурсовода. 

Поняття «професійна майстерність екскурсовода». Складові «професійної 

майстерності екскурсовода». Вимоги до екскурсовода. Особистість 

екскурсовода. Права та обов’язки, навички та уміння екскурсовода, їх 

формування. Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода. 

Культура та техніка мови екскурсовода, їх складові. Невербальні засоби  

мовлення. Психологічні завдання екскурсовода: формування та підтримка 

інтересу до екскурсії, організація уваги на екскурсії. 

Тема 8. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування.  

Суть, основа та принципи диференційованого підходу. Диференційований 

підхід до організації, змісту й методики підготовки та проведення екскурсій 

залежно від груп екскурсантів. Формування різних груп екскурсантів. 

Особливості підготовки та проведення екскурсій для різних груп: учасників 

звичайної екскурсії, навчальних екскурсій, екскурсій для сільського населення, 

екскурсій для туристів, екскурсій для молоді тощо. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ» 

 

Тема 1. Сільський зелений туризм: поняття та стадії розвитку. 
Типи сільських поселень. Поняття сільського зеленого туризму, об’єкт та 

предмет вивчення. Моделі сільського зеленого туризму. Види сільського 

зеленого туризму. Різновиди сільського зеленого туризму.  

Тема 2. Інфраструктура та передумови для розвитку сільського 

зеленого туризму. 
Основні типи передумов розвитку сільського зеленого туризму. Технічна 

інфраструктура розвитку сільського зеленого туризму. Концепція «Bed & 

Breakfast».  

Тема 3. Організація надання послуг тимчасового проживання та 

харчування. 
Впорядкованість сільської садиби. Інтер’єр будинку. Правила організації 

харчування для гостей. Прибирання та підтримання необхідних стандартів 

чистоти. 

Тема 4. Персонал, права та обов’язки, безпека туристів.  
Вимоги та сподівання гостей. Гостинність та її фази. Передконфліктні 

ситуації сільського зеленого туризму. Конфліктні ситуації та їх вирішення. Як 

працювати зі скаргами. Забезпечення умов безпечного відпочинку. 

Орієнтований перелік правил розпорядку, що забезпечують комфорт, безпеку 

та добробут гостей. 

Тема 5. Менеджмент у сільському зеленому туризмі. 
Механізми менеджменту сільського зеленого туризму. Типи цілей 

менеджменту сільського туризму. SWOT - аналіз та його підсистеми. Конкретні 

аспекти SWOT-аналізу. Основні фактори, що впливають на формування 

рекреаційного іміджу агротуристичної території. Запоруки успіху привабливого 

позитивного іміджу сільського населеного пункту. Види підприємств (фірм) у 

сфері сільського туризму. 

Тема 6. Маркетинг сільського зеленого туризму. 

Маркетинг сільського туризму та його особливості. Особливості послуг, 

що надаються в сільському зеленому туризмі. Основні маркетингові варіанти 

цікавості для агрооселі. Моделі розвитку агрооселі. Головні елементи 

комплексу маркетингу. Основні напрями надання послуг в сфері зеленого 

туризму як продукту. Політика продажу послуг агроосель. Маркетингові 

інформаційні системи.  

Тема 7. Якість у сільському туризмі. 

Якість – головна з умова розвитку сільського туризму. Система 

добровільної категоризації «Українська гостинна садиба» в Україні. Сертифікат 

екологічної якості «ЗЕЛЕНА САДИБА». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії.  

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ.  

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей.  

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

http://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/
http://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/
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завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).  

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється наступним чином:  

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).  

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

 Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

 Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).  

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.  

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

 Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.  

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії     Полінкевич О.М.  

 

 

Члени фахової атестаційної комісії     Тищук І.В. 

 

          Громик О.М. 


