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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Загальні відомості. Програма додаткового вступного випробування 

складена відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітній ступінь «бакалавр», для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» проводиться за 

результатами фахового вступного випробування. Воно відбувається у формі 

письмово-усного випробування. 

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітнього ступеня 

«магістр» за спеціальністю 242 «Туризм».  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальними планами для підготовки за 

освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм», абітурієнти 

повинні мати базову вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» напряму 

підготовки 6.140103 «Туризм» та здібності до володіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі 24 «Сфера обслуговування». Обов’язковою умовою також є 

вільне володіння державною мовою. 



2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» на 

додаткове вступне випробування виносяться питання і завдання з циклу 

дисциплін «Організація туризму»: 

«Основи туризмознавства», 

«Організація туристичних подорожей», 

«Організація екскурсійної діяльності», 

«Організація анімаційної діяльності», 

«Туроперейтинг». 



3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни 

«Основи туризмознавства» 

Тема 1. Функції туризму, умови та фактори його розвитку 

Туризм як сфера господарської діяльності. Туризм як вид соціокультурної 

та рекреаційної діяльності. Третинний сектор економіки. Поняття туристичної 

послуги, її соціально-економічна характеристика. Значення сфери послуг та її 

складової частини - туризму в структурі народного господарства країни. Роль 

та місце туризму в сучасному суспільстві. Соціально-економічні проблеми 

розвитку туризму в суспільстві. Туристична економіка. 

Основні поняття та визначення в туризмі: турист, туризм, туристична 

діяльність, туристична та паратуристина інфраструктура, туристична індустрія, 

туристичні ресурси, суб'єкт туристичної діяльності. 

Функції туризму в суспільстві: оздоровча (рекреаційна), виховна, 

політична, економічна, екологічна, холістична, господарсько-економічна 

функція туризму. 

Умови розвитку туризму: природно-географічні, історико-політичні, 

соціально-економічні, демографічні. Зовнішні та внутрішні умови та фактори 

розвитку туризму. Фактори залучення (що спонукають до подорожі) та фактори 

розподілу і диференціації попиту (що впливають на вибір місця подорожі). 

Туристичний продукт та його складові: туристичні послуги, туристичні 

товари, антропологічні умови та ресурси. Специфічні особливості туристичного 

продукту як товару. 

Тема 2. Організація ринку туристичних послуг 

Сегментація ринку туристичних послуг. Види туристичних послуг та їх 

функціональна класифікація. Організація послуг комунікацій, організація 

послуг розміщення, організація послуг харчування, організація рекреаційних 

послуг. Просторова структура триступеневої організації послуг; соціальна 

структура ядрово-мережної організації послуг. 



Соціально-економічне значення сфери послуг. Міжнародна система 

послуг. Способи постачання послуг. Специфіка виробництва та постачання 

послуг. Споживачі й виробники туристичних послуг. Туристичне 

посередництво. Туристичний консорціум та корпорація. Ресурси туризму. Види 

ресурсів та їх цінність. 

Мотивація та потреби споживачів (туристів). Попит на туристичні послуги 

та специфіка його формування. Мотивація подорожей. Попит на міжнародному 

туристичному ринку. Споживчі вимоги до якості туристичних послуг. 

Тема 3. Класифікації в туризмі 

Класифікація туризму за різними ознаками класифікації: за спрямованістю 

туристичних потоків; за охопленням території; за терміном подорожі; за 

сезонністю; за ступенем організованості; за демографічним та соціальним 

складом учасників подорожі; за формою організації подорожі та 

обслуговування; за засобом пересування; за метою подорожі. Значення туризму 

за видами. 

Класифікація туризму за формами: групові та індивідуальні подорожі. 

Класифікація маршрутів та турів за територіальною ознакою, за вибором 

засобів пересування, за сезонністю, за тривалістю, за змістом програм, за 

складом учасників подорожі, за формою організації подорожі, за побудовою 

траси маршруту. 

Класифікація туристичного обслуговування. Класифікація туристичних 

підприємств. Види підприємств - туроператорів та турагентів. 

Типи туристів та ознаки їх класифікації. 

Тема 4. Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери 

туризму 

Статистика туризму: методологія розрахунків та показники розвитку 

міжнародного туризму. Терміни «турист», «відвідувач», «подорожани». 

Основні показники, які включені в статистику туризму. Рекомендації ВТО по 

метрологічній структурі туризму. 

Проблеми обліку туристичних витрат та розрахунок мультиплікативного 

ефекту туризму. 



Сталий розвиток туризму та дестинацій. Міжнародні документи, які 

обумовлюють перспективи розвитку туристичної сфери в світі. 

Туристичне господарство країни. Геопросторова модель туризму. 

Тема 5. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної 

системи України 

Питання періодизації історії світового туризму та історичні передумови 

його виникнення. Подорожі в Стародавньому світі та Середньовічній Європі. 

Визначні мандрівники минулого та епоха великих відкриттів. Соціально-

економічні передумови сучасного етапу розвитку туризму. Перші організовані 

туристичні подорожі в світі. Історія виникнення туристично-екскурсійної 

справи. 

Початок туристичної справи в Росії та Україні. Розвиток туризму в СРСР у 

20-60-ті роки XX сторіччя. Загальна характеристика стану туристичної індустрії 

СРСР в 70-80-ті роки. Загальна характеристика стану туристичної індустрії 

СРСР в 70-80-ті роки: БММТ «Супутник», ВАТ «Інтурист» та Всесоюзної 

центральної Рада по туризму та екскурсіям. 

Характеристика розвитку туризму в світі на сучасному етапі. 

Транснаціоналізація готельно-туристичного бізнесу. 

Міжнародні туристичні організації та їх роль в проведенні світової 

(регіональної) туристичної політики. Показники стану та перспективи розвитку 

туризму в світі, їх динаміка. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. 

Тема 6. Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні 

Туристична політика: визначення та класифікація. 

Світова туристична політика та роль міжнародних організацій в її 

формуванні, регулювання. 

Всесвітня туристична організація: структура, роль та значення у 

формуванні міжнародних туристичних обмінів. Комітети та комісії ВТО: їх 

функції, завдання. 

Туристичні прибуття: їх структура. Формування туристичного балансу 

країни. Країни активного та пасивного туризму. 



Формування міжнародних контактів та міжнаціональної туристичної 

політики. Міжнародні організації: загальні, спеціальні, регіональні та інші. 

Інтеграційні та глобалізаційні процеси в туризмі. Міжнародна інтеграція в 

туризмі. Формування та роль транснаціональних корпорацій у сфері туризму. 

Тема 7. Туристична політика України на сучасному етапі 

Структура управління туристичною сферою в Україні. Завдання та функції 

Державної служби туризму та курортів Міністерства культури і туризму 

України. Міністерство туризму та курортів АР Крим: функції та завдання. 

Документи, які регулюють діяльність виконавчих органів в галузі туризму. 

Установи та організації управління туризмом в Україні. їх основні функції 

та завдання. Недержавні громадські організації та їх місце в регулювання та 

розвитку туристичної сфери. 

Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Показники, як 

характеризують стан туристичного ринку, кількість туристів та екскурсантів за 

регіонами, районами, містами та курортами. 

Державні, національні програми розвитку основних туристичних 

дестинацій. Законодавчі та підзаконні акти розвитку окремих туристичних 

дестинацій. 

Державна програма розвитку туризму. Програми розвитку окремих видів 

туризму. Місцеві та регіональні туристичні програми та концепції. 

Тема 8. Механізм державного регулювання туризму 

Організаційно-правовий механізм регулювання туристичної діяльності. 

Туристичне законодавство. ЗУ «Про туризм»: положення, статті, регулювання. 

Соціальний механізм регулювання. Соціальне значення туризму. Соціальні 

пільги та туризм. Досвід міжнародних країн у формуванні туристичних пакетів 

та програм для різних соціальних груп. Економічний механізм регулювання. 

Економічне значення туризму та його внесок в державний, місцевий бюджет. 

Податкові державні та місцеві пільги щодо розбудови туристичної 

інфраструктури. Екологічний механізм регулювання. Екологічний туризм та 

геологістика природних ресурсів країни. 



Транскордонне співробітництво та стимулювання міжнародних обмінів в 

прикордонних зонах (коридорах). 

Тема 9. Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації 

туристичних послуг 

Ліцензування в туризмі. Види туристичної діяльності, що підлягає 

ліцензуванню. Ліцензійні умови та правила їх виконання. Вимоги до 

матеріально-технічної бази, кадрового складу та інші умови забезпечення 

ліцензійних умов. 

Сертифікація та стандартизація сфери складових індустрії туризму (за 

видами туристичних підприємств, за складовими туристичної сфери). 

Порядок надання туристичних послуг. Регіональні та місцеві правила та 

інструкції. 

Порядок проведення екскурсійної діяльності. Порядок надання дозволів на 

туристичний супровід. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. 

Ліцензування та сертифікація транспортних перевезень. Правила 

ліцензування автотранспортних перевезень, сертифікації маршрутів. 

Сертифікація закладів готельного господарства та ресторанного бізнесу. 

Державні стандарти та правила сертифікації засобів готельного господарства. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни  

«Організація туристичних подорожей» 

Тема 1. Умови створення та функціонування туристичного підприємства 

Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з 

організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної 

діяльності. 

Етапи створення туристичного підприємства та запровадження 

підприємницької діяльності з надання туристичних послуг. 

Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних 

форм власності та організаційно-правових форм господарювання.  Основні 

умови започаткування та роботи туристичної фірми. 



Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні. Матеріальна 

база та кадрове забезпечення туристичної фірми. 

Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми. Організація роботи 

front -, back-офісів та call-центру туроператорів. 

Туроперейтинг. Агентський бізнес та формування агентської мережі. 

Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи. 

Організація агентського бізнесу з продажу квитків на авіа-, залізничні та 

автотранспортні перевезення. 

Тема 2. Організація створення туристичного продукту та формування 

його асортименту 

Вибір географії подорожей туристичним підприємством (фірмою). 

Принципи туристичного районування. Основні таксономічні одиниці: турцентр, 

туркомплекс, курорт. Туристичні ресурси та інфраструктура найпопулярніших 

курортів світу та України. Туристична освоєність території України. Основні 

туристичні регіони та райони України. Розвиненість туристичної 

інфраструктури впродовж транспортних коридорів. 

Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. 

Планування туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки, 

реалізації та проведення туру. 

Активізація туристів та засоби залучення туристів. Культура 

обслуговування та основні правила прийому клієнтів. 

Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. 

Особливості формування психологічного комфорту при здійсненні 

групових подорожей. Завдання та обов'язки керівника туристичної групи. 

Тема 3. Принципи формування програм перебування туристів 

Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання 

програм перебування туристів. Фактори, що впливають на формування та 

комплектацію програм перебування туристів. Особливості створення програм 

перебування туристів в залежності від видів туризму, інфраструктури курорту 

та місцевості основного перебування. 

Види та характеристика програмних заходів в туризмі. 



Умови виконання програм перебування туристів. Створення бази реалізації 

програм перебування, партнерська робота з підприємствами розміщення 

туристів та транспортними компаніями. Завантаження підприємств розміщення 

та складання графіків заїздів (для підприємств сезонної дії та лікувально-

оздоровчого профілю). 

Тема 4. Організація обслуговування клієнтів 

Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету 

потенційних туристів. Техніка та Організація продажів в туристичній фірмі. 

Комунікації у безпосередньому спілкуванні та методи продажу сформувати 

основні канали збуту продукту 

Форми та стилі обслуговування клієнтів. Типовий портрет основної 

клієнтури туристичної фірми. Порівняльний аналіз (позиціювання) пропозиції 

туристичної фірми відносно основних конкурентів; переваги власного 

турпродукту. Змістовність програм обслуговування та комплексність 

турпродукту, а також його відповідність вимогам певних типів туристів. 

Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної 

фірми. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. Професійні 

стандарти працівників туристичної фірми. 

Тема 5. Загальні принципи організації транспортного обслуговування 

туристів 

Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація 

транспортних засобів. Ознаки класифікації видів та форм транспортних 

перевезень. 

Види транспортних подорожей та їх характеристика. 

Перелік нормативно-законодавчих актів, що регулюють міжнародні 

транспортні перевезення. 

Перевізні документи та правила їх оформлення. 

Питання безпеки туристичних транспортних подорожей. Перелік заходів, 

призначених для забезпечення безпеки транспортних подорожей. Діяльність 

міжнародних організацій з питань безпеки перевезень різними видами 

транспорту. 



Основні вимоги щодо поведінки пасажирів (туристів) при транспортуванні 

різними видами транспортних засобів. 

Особливості розробки транспортних маршрутів. Вимоги щодо парку 

транспортних засобів для перевезення туристів. Вимоги щодо перевезень 

туристів на рейсових та чартерних маршрутах. Характеристика системи 

міжнародних транспортних перевезень. 

Тема 6. Туристичні перевезення на авіатранспорті 

Сучасний стан ринку авіаперевезень. Нормативно-законодавча основа 

міжнародних та внутрішніх перевезень на авіатранспорті. 

Організація обслуговування туристів на авіатранспорті. Основні правила 

перевезення туристів та їх багажу на авіатранспорті. 

Основні види тарифів на авіатранспорті, що використовуються при 

формуванні ціни на авіапереліт туристів. Система пільг, що використовується 

на авіатранспорті. 

Умови організування чартерних перевезень. Авіа-чартер. 

Класи авіа перельотів. Система тарифів та пільг на авіатранспорті. 

Особливості перевезення багажу туристів. Організація карго-рейсів. 

Характеристика діяльності ІАТА як базової організації щодо регулювання 

міжнародних авіаперевезень, формування розкладу рухів рейсів на 

міжнародних маршрутах та встановлення нормативних тарифів. 

Порядок отримання сертифікату на продаж авіаквитків. Послідовність 

оформлення документів та основні вимоги щодо сертифікації посередницьких 

послуг з продажу авіаквитків. 

Тема 7. Туристичні перевезення на залізничному транспорті 

Стан розвитку залізничних сполучень. Нормативно-законодавча основа 

міжнародних та внутрішніх перевезень на залізничному транспорті. 

Організація перевезення та обслуговування туристів на залізничному 

транспорті. Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів). 

Специфіка перевезення туристів залізничним транспортом за кордоном. 

Особливість залізничних перевезень на міжнародних маршрутах. 



Тема 8. Морські та річкові перевезення і круїзи 

Особливості обслуговування водним транспортом та формування круїзних 

територій. Особливості лінійних та каботажних маршрутів. 

Типи та класи суден. Характеристику основних круїзних територій світу. 

Ресурсний потенціал України щодо організації круїзних подорожей. Ринок 

туристичних послуг морських (річкових) круїзів України. 

Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка. Види круїзів 

та їх характеристика. Ознаки класифікації суден за категоріями та кают за 

розрядами. Особливості організації круїзів на міжнародних лініях. 

Основні етапи організації перебування туристів на круїзному судні та 

особливості змісту програм обслуговування. Особливості організації 

берегового обслуговування туристів та організації екскурсійних програм. 

Особливості перевезення туристів на паромах та переправах. Умови 

фрахтування суден на короткострокові перевезення: прогулянки вихідного дня; 

екскурсії анімаційні заходи, дискотеки та тематичні вечори тощо. 

Тема 9. Автотранспортне обслуговування туристів та організація 

перевезень автотранспортом 

Види автотранспортних перевезень. Розробка туристичного 

автотранспортного маршруту. Визначення економічної ефективності рейсів та 

складання графіків руху. Диспетчерування автотранспортних пасажирських 

перевезень. Розрахунок вартості проїзду. 

Організація перевезень на регулярних маршрутах. 

Особливості організації спеціалізованого автотранспортного маршруту. 

Організація прокату автомобілів. 

Тема 10. Види туристичних формальностей та умови їх виконання 

Поняття та основні види туристичних формальностей. Міжнародні форуми 

та конгреси з питань туристичних формальностей. 

Світова та національна нормативно-законодавча база виконання 

туристичних формальностей. Перелік основних нормативних документів, які 

забезпечують спрощення туристичних формальностей та встановлення візового 

режиму в ряді країн світу. 



Вплив туристичної політики на спрощення туристичних формальностей. 

Тема 11. Паспортно-візові формальності 

Паспорти та їх види. Правила оформлення паспортів громадянам України 

для виїзду за кордон. 

Класифікація віз та встановлення візового (безвізового) режиму в'їзду до 

країни. Правила в'їзду-виїзду та транзитного проїзду через територію України 

та іноземних держав. 

Оформлення в'їзних віз. Шенгенська угода та шенгенська віза: правила 

оформлення документів туристів. Ступені захисту марки візи від підробки. 

Основні реквізити туристичної візи. Правила акредитації туристичної фірми в 

консульській установі посольства іноземної країни. 

Правила та порядок оформлення української візи іноземним громадянам. 

Міжнародна туристична візова політика України. 

Туристична віза та правила її оформлення в посольствах різних держав. 

Тема 12. Митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності 

Визначення понять «митні формальності», «митний догляд», «митна 

декларація». Поняття митних формальностей та органи, що забезпечують їх 

виконання. Задачі Державної митної служби. 

Правила ввозу в Україну та вивозу з України речей і товарів. 

Процедура митного догляду та правила оформлення митної декларації. 

Основні реквізити митної декларації та порядок її заповнення. Визначте 

поняття «валютних формальностей». Валютні формальності. Правила 

перевезення валюти та інших цінностей через державний кордон України. 

Визначення поняття» медико-санітарні формальності». 

Медико-санітарні формальності для туристів. Перелік міжнародних 

документів що регулюють питання в'їзду-виїзду в екологічно (медично) 

небезпечні території. Наведіть випадки закриття кордону із-за недопущення 

розповсюдження епідемії. Епідеміологічно небезпечні території та правила 

поведінки туристів при здійсненні подорожей. Порядок надання медичної 

допомоги іноземним туристам на території України. Порядок надання медичної 

допомоги українським туристам на території іноземних держав. Вимоги щодо 



приготування їжі та споживання питної води в закордонних країнах. Місцеві 

туристичні формальності та збори. 

Тема 13. Страхування в туризмі 

Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування. 

Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок виплати 

страхових сум. Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування. 

Дії застрахованого в разі настання страхового випадку. 

Тема 14. Туристичні документи та правила їх оформлення 

Основні види туристичних документів. Види договорів в туризмі та 

порядок їх оформлення. Договір на туристичне обслуговування. 

Ваучер як основний туристичний документ. Правила оформлення 

туристичних ваучерів. Порядок заповнення та використання бланку 

туристичного ваучеру. 

Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристичні документи. 

Оформлення документів туристичної групи (на виїзд за кордон; туристичної 

групи, що подорожує в межах України; дитячої туристичної групи). 

Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних 

туристів. Перелік питань щодо інформування туристів при здійсненні 

подорожей за кордон. 

Тема 15. Бронювання туристичного обслуговування 

Процес бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних 

підприємств. Правила взаємодії туристичної фірми та готельного підприємства. 

Процеси замовлення послуг підприємств ресторанного господарства та 

узгодження меню. Каталоги пропозицій туристичних послуг підприємств - 

партнерів. 

Оформлення замовлень на комплексне туристичне обслуговування. 

Оформлення бронювання туристичних послуг та дотримання технології 

бронювання. 

Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 

туризмі. Навички пошуку й підбору туру та бронювання пакетних турів в 

режимі on-line. Порядок бронювання в режимі on-line. 



Визначте порядок бронювання через Internet. Підтвердження факту 

купівлі-продажу та форми оплати замовлених послуг. 

Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила dead-line. 

Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції. 

Тема 16. Організація туристичного обслуговування, його контроль, облік 

та розрахунки 

Процеси організації, обліку та контролю туристичного обслуговування. 

Види та форми розрахунків за туристичного обслуговування. 

Обов'язки представника туристичної фірми за кордоном та його 

повноваження. Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі. Оформлення 

повернення коштів за невикористане обслуговування. 

Тема 17. Претензійна робота в туризмі 

Основні права та обов'язки туристів. Порядок відшкодування втрат в разі 

невиконання або неякісного виконання туристичного обслуговування. 

«Договірна» та «недоговірна» шкода. Порядок компенсації втрат. 

Використання Франкфуртської таблиці для розрахунку суми відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди заподіяної туристам з вини туроператора. 

Досвід інших країн щодо компенсації фізичної, матеріальної та (чи) моральної 

шкоди. 

Тема 18. Безпека туристичних подорожей 

Нормативно-правові акти щодо забезпечення безпеки туристичних 

подорожей. «Фактори ризику» в туризмі та основні заходи щодо нівелювання їх 

наслідків. Правила та норми, що регулюють питання безпеки туристичних 

подорожей в Україні. Перелік нормативно-правових актів що забезпечують 

безпеку туристичних подорожей (міжнародних та і українських). 

Правила поведінки на транспорті. Основні умови забезпечення безпеки на 

транспорті. 

Правила поведінки туристів в разі надзвичайних ситуацій (тероризм, 

бандитизм та інші кримінальні дії). 



Правила поведінки туристів в разі виникнення травмонебезпеки, 

шкідливого впливу довкілля, пожежонебезпеки, випромінювання, підвищеної 

запиленості і загазованості повітря, впливу хімічних факторів тощо. 

Правила поведінки туристів в разі специфічних факторів ризику (природні 

та техногенні катастрофи, поганий стан об'єктів матеріально-технічного 

забезпечення, недостатня підготовка інструкторського персоналу, недостатня 

підготовка самих туристів, брак інформації тощо). 

Обов'язки туристів щодо дотримання правил поведінки в країні (місці) 

перебування та формування сприятливого психологічного клімату в групі. 

Обов'язки рецептивної туристичної фірми щодо надання допомоги в разі 

настання форс-мажорних обставин. 

Основні положення міжнародних документів з питань безпеки 

туристичних подорожей. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни  

«Організація екскурсійної діяльності»  

Тема 1. Екскурсія та її сутність 

Основні визначення екскурсії: відповідно до Ліцензійних умов, Закону 

«Про туризм». 

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. Екскурсія як форма туристської 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. 

Тематика екскурсій. Вимоги до тематики. 



Тема 2. 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 3. 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 ? 

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. 

Індивідуальний текст екскурсії, його особливості. Структура тексту. 

Тема 4. Методика та техніка 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. 

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. 

Тема 5. Професійна майстерність 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 6. 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. 

 



Теми навчального матеріалу з дисципліни  

«Організація анімаційної діяльності»  

Тема 1. Основи організації анімаційних послуг в туризмі 

Поняття дозвілля. Місце дозвілля в структурі бюджету часу людини. 

Ознаки дозвілля. Мета дозвілля. Характеристики процесу розваг. Фактори, що 

впливають на вибір розваг. 

Класифікація підприємств індустрії дозвілля та розваг: вітчизняний та 

закордонний підходи. 

Передумови виникнення анімації в туризмі. Типологія анімації в туризмі: 

туристична анімація, рекреаційна анімація. 

Функції туристичної анімації: адаптаційна, стабілізуюча, оздоровча, 

інформаційна, удосконалююча, рекламна. 

Модель фахівця туранімації. Закордонний досвід підготовки фахівців з 

анімаційної діяльності. Вимоги до аніматорів. Трудограма професії 

тураніматора. Графік роботи аніматора. 

Тема 2. Організація анімаційних послуг в готелях і туристичних 

комплексах 

Характеристика підрозділів, що надають анімаційні послуги. Фактори, що 

впливають на кількість та склад закладів дозвілля в готелях і туристичних 

комплексах. Склад анімаційної команди готелів та туристичних комплексів. 

Класифікація туристів. Психодіагностика туристів. Особливості роботи з 

туристами різних категорій. Форми роботи з різними віковими групами 

відпочиваючих. Класифікація туристів за ставленням до влаштування дозвілля. 

Національні особливості туристів та їх врахування при складанні анімаційних 

програм. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. 

Матеріальна база анімації: перший, другий, третій рівні. Готельні 

анімаційні послуги та програми. Вимоги до побудови анімаційних програм. 

Напрями і програми туристичної анімації. Етапи формування анімаційних 

програм. Сценарій анімаційної програми: поняття, різновиди. Монтажний лист. 

Сценарний план. Сюжетний хід. Композиційна побудова анімаційної програми. 

Мізансцена анімаційної програми. 



Тема 3. Організація ігрової та спортивної анімації 

Гра як складне соціокультурне явище. Мотивація гри. Позитивний вплив 

гри на людину. 

Форми ігрової діяльності в туристичній анімації: спортивні, дворові ігри, 

рухливі, настільні, інтелектуальні, азартні, рольові ігри. Ігри за принципом віку 

учасників: дитячі, юнацькі, молодіжні, для осіб середнього віку, для осіб 

третього віку, універсальні, сімейні ігри. Ігри за кількістю учасників: масові, 

групові, індивідуальні, парні, командні ігри. Конкурсні, рольові, активізуючі 

ігри. 

Ігрова програма. Критерії оцінки якісного складу ігрової аудиторії. Оцінка 

ігрового майданчику ігрової анімації. Оцінка технічних засобів та реквізиту. 

Особливості розробки сценарію ігрової програми. Різновиди ігрових 

майданчиків для ігрової анімації. Особливості підготовки аудиторії до участі у 

ігровій анімації. Врахування кліматичних умов, пори року при складанні 

ігрових анімаційних програм. 

Методика проведення рухливих ігор: рухливі ігри на спортивних 

майданчиках, рухливі ігри в басейні. Аеробіка: оздоровча аеробіка, спортивна 

аеробіка. Побудова програм рухливих ігор. 

Тема 4. Музична та танцювальна анімація 

Поняття та особливості емоційного впливу музики. Аудиторія музичних 

анімаційних заходів. Диференційованих підхід при розробці музичних 

анімаційних програм. 

Історія зародження музичної анімації. Форми музичної анімації: концерт, 

музичний фестиваль, музичні конкурси, караоке, салонні музичні заходи. 

Класифікація музичних фестивалів: за віковим цензом, за жанром музики, 

за рівнем професійності виконавців. Різновиди музичних конкурсів: професійні, 

аматорські, музично-ігрові конкурси. Особливості розробки музичних 

анімаційних програм в різних закладах розміщення туристів. 

Етапи становлення танцювальної культури. Форми сучасної танцювальної 

анімації: бал, танці під живу музику, дискотека. Особливості бальної культури. 



Танці під живу музику як найбільш розповсюджена форма танцювального 

дозвілля туристів. Особливості анімаційної дискотеки. 

Оцінка матеріально-технічної бази танцювальних заходів. Акустична 

характеристика танцювального майданчика. Різновиди акустики: жорстка, 

м'яка, оптимальна. Врахування гучності при складанні танцювальних програм. 

Тема 5. Специфіка вербальної анімації 

Поняття вербальної анімації. Способи впливу на аудиторію за допомогою 

мови. Поняття візуального каналу (кінетичного коду). Характерні риси 

вербального спілкування. Необхідність знання іноземних мов при підготовці 

аніматорів дозвілля. Професійні якості, навички і вміння аніматорів. 

Імпровізація як найвища форма анімації. 

Ораторське мистецтво в анімації. Підготовка аніматорів-розмовників: 

комплекс вправ для дихання, гімнастика для мімічних м'язів обличчя, 

артикуляційна гімнастика. Вправи для досягнення м'язової свободи. 

Форми сучасної вербальної анімації та їх характеристика. Монолог, діалог, 

дискусії, диспути, суперечки, лайки, бесіди, обговорення, творчі зустрічі, 

лекції, розповіді. Тематика лекцій та врахування аудиторії при складанні 

вербальної анімаційної програми. 

Тема 6. Організація анімаційних шоу 

Поняття шоу. Різновиди анімаційних шоу: сценічні шоу, технічні шоу. 

Характерні ознаки сценічних та технічних шоу. Мета шоу-програм. 

Найвідоміші сценічні та технічні шоу, що слугують факторами атракції 

туристів в усьому світі. Техношоу: космічні, авіаційні, автомобільні, морські 

шоу. 

Поняття театралізації в анімаційних сценічних шоу туристсько-

рекреаційних закладів. Способи театралізації анімаційних програм. 

Різновиди сцени при розробці шоу-програм: сцена-арена, сцена-коробка, 

сцена-подіум, сцена-шашка, просторова сцена. Необхідність врахування 

матеріально-технічної бази анімаційних шоу. 

Характеристика шоу: кафешантани, кафконси, кафе-театри, мюзік-холи, 

кабаре, вар'єте, фольклорні шоу країн світу. 



Тема 7. Свято як основа комплексної анімації. Карнавальна анімація 

Поняття свята. Психологічні особливості впливу свята на людину. 

Різновиди свят: побутові (сімейні), релігійні, державні, календарні, свята 

казкових героїв і окремих професій, офіційні і неофіційні свята, сільські та 

міські свята, постійні та разові свята. 

Народні свята як об'єкти культурно-пізнавального туризму. Відомі свята 

їжі та напоїв, свята квітів, тварин, екзотичні свята, релігійні свята як об'єкти 

атракції туристів. 

Особливості організації карнавальної анімації. Найбільші та найцікавіші 

карнавали народів світу. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни  

«Туроперейтинг» 

Тема 1. Основи туроперейтингу 

Характеристика основних понять як об'єктів вивчення дисципліни. 

Етапи розвитку туроперейтингу. Поняття «туроперейтинг» та види 

діяльності туроператора. Предмет діяльності туроператора. Профіль роботи 

туроператора. Схема організації роботи туроператора по розробці і реалізації 

туристського продукту. 

Класифікація та види туроператорів. Основні типи туроператорів. 

Оператори масового ринку. Оператори спеціалізовані: на певному 

продукті/послузі і сегменті ринку. Туризм спеціального інтересу і певного 

місця призначення. Місцеві туроператори. Організація турів для внутрішнього 

туризму. Виїзні (ініціативні) туроператори. Рецептивні туроператори. 

Функції туроператорів та турагентів. Структура туристичного ринку. 

Суб'єкти ринку виробника, їх класифікація та характеристика. Прояв 

глобалізаційних процесів в індустрії туризму. Світовий та макро-регіональний 

ринки готельних та транспортних послуг, особливості функціонування 

туристичної індустрії. Геопросторова організація світового туристичного 

ринку. Схеми реалізації та просування туристичного продукту. Методи збуту 



туристичного продукту. Зовнішні та внутрішні фактори туроперейтингу. 

Оцінка їх впливу. 

Тема 2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі 

Організація туроператорського та турагентського бізнесу: нормативно-

правові вимоги. Вимоги щодо ліцензування туроператорської діяльності. 

Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та турагентського 

бізнесу. Роздрібні й оптові туристичні фірми і їхнє місце в структурі каналів 

збуту. 

Типова організаційна структура туроператора: взаємозв'язок роботи 

підрозділів. 

Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. Види агентів. 

Агентські мережі. Власні бюро продажів туроператора та їх головні функції. 

Види ринкових каналів просування туристичного продукту. 

Формування збутової мережі туроператорів. Формування збутової мережі. 

Канали просування і реалізації турпродукту. Форми організації збуту 

туристського продукту. Роль турагентств в турбізнесі. Система комісійних як 

основа взаємин між турагентом і туроператором. Характер контрактних 

стосунків між туроператором і турагенством. Контрагентська мережа і основні 

умови агентських угод. 

Види та форми інтеграції на ринку туристичних послуг. 

Тлумачення терміну «аквізитор». Джерела активізації туристів. 

Активізація туристів та основні методи продажу в туризмі. 

Тема 3. Технологія створення туристичного продукту та формування 

його асортименту 

Зміст робіт з турпроектування. Характеристика асортименту послуг 

туристичної фірми. Асортимент послуг туроператорів. Диференціація 

пропозицій туроператора. 

Вибір географії подорожей та сегментування та різних туристичних 

ринках. Мотивація подорожей та формування пакетів послуг. Графоаналітичні 

моделі програм обслуговування. 



Алгоритм розроблення програми обслуговування. Планування 

туристичних подорожей. Схеми роботи туроператора по реалізації та 

організації турів. 

Позиціювання турів та туроператорів на конкурентному ринку. 

Визначення портрету споживача й потреб туристів. 

Стадії планування туристського пакету. Договірний план та переговори з 

постачальниками послуг. Узгодження плану туристичного обслуговування з 

постачальниками. Типова тимчасова шкала туроперейтингової програми. 

Принципи вибору місць прийому. Послідовність робіт по вибору 

постачальників послуг (контрагентів). Ухвалення рішення про місце 

призначення; засоби розміщення; тривалість туру. 

Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. 

Рекомендована структура туристичного продукту для кожного з видів 

туристичного ринку. 

Програма туристичного обслуговування. Визначення програмного 

туризму. Програмний туризм та особливості формування пакетних турів. 

Перелік технологічної документації, що забезпечує процеси вибору маршрутів 

та формування турів. Основні етапи розробки туристичного продукту. Види 

програм обслуговування: рекреаційна, курортна, пізнавальна; спортивна, 

освітня; ділова і ін. 

Принципи формування туристсько-екскурсійних програм обслуговування. 

Цілі програмного туризму з точки зору: туристського менеджменту; 

туристського маркетингу; технології обслуговування туристів, мети подорожі і 

типології туристів. Розроблення туру та калькулювання його вартості. Бонусні 

програми туроператорів. 

Тема 4. Рецептивний туроперейтинг 

Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Ресурси рецептивного 

туроперейтингу. Туристичні ресурси рецептивного туроперейтингу в Україні. 

Туристичні центри та дестинації рецептивного туроперейтингу. Види туризму 

рецептивного українського туроперейтингу. 



Диференціація пропозицій рецептивних туроператорів. Позиціонування 

турів і туроператорів на ринку. Формування взаємовідносин з продуцентами 

(підприємствами-виробниками) туристичних послуг. Форми співпраці 

рецептивних туроператорів з продуцентами туристичних послуг. 

Формування каталогу пропозицій рецептивного туроператора. 

Особливості формування програм прийому та організації відпочинку 

іноземних туристів. Особливості організації та надання додаткових послуг 

рецептивних туроператорів. 

Бонусні програми національних туроператорів та налагоджування 

відносин із зарубіжними та вітчизняними бізнес-партнерами. 

Тема 5. Ініціативний туроперейтинг 

Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Етапи дослідження: загальна 

характеристика стану внутрішнього ринку країни, ступінь інтегрованості 

ринку, стан та рівень доступності туристсько-екскурсійних ресурсів, стан та 

рівень розвитку сфери гостинності, територіальна організація ринку пропозиції, 

аналіз запропонованого турпродукту, оцінка туристичного процесу, стан 

двосторонніх відносин та туристичні формальності, освоєність та 

оригінальність турпродукту. 

Мета та критерії оцінювання туристичного ринку закордонної країни. 

Туристичний пакет як найпопулярніша форма продажу турпродукту. 

Формування каталогу пропозицій інклюзив та пекідж-турів, турів-каскадів. 

Формування каталогу пропозицій ініціативного туроператора. Розподіл 

робіт між службами та підрозділами туроператора в процесі обслуговування та 

надання туристичних послуг. 

Брендування, просування та організація збуту продукту ініціативного 

туроператора. 

Тема 6. Консолідований туроперейтинг 

Світовий ринок туроператорів консолідаторів: стан та перспективи 

розвитку. Міжнародний туроперейтинг. 

Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу. Формування 

розгалуженої (інтегрованої) структури збуту послуг консолідатора. 



Особливості формування технологічних етапів (стадій) туристичного 

обслуговування консолідаторів. 

Формування догорівного плану туру. Безвідзивний та відзивний комітмент. 

Бронювання та блокування місць в готелях і на транспорті. Умови отримання 

блоків місць в підприємствах туріндустрії. Комітмент. 

Договірне забезпечення та форми співпраці консолідаторів з 

туроператорами та турагентами. 

Тема 7. Організація туристичних подорожей туроператором 

Організація співпраці між туроператорами. Робота міжнародного 

туроператора з організації пакетних пропозицій та індивідуальних турів. 

Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між 

туроператорами та представниками-рецепціоністами (транспортним 

підприємством, закладами готельного господарства та ін.). Типова форму 

(зміст) договору (угоди) про співробітництво. Особливості договору чартеру 

(фрахту). Робота чартерного відділу. М'який та твердий блок. Права та 

обов'язки сторін, обмеження та права туроператора. 

Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. 

Наземне обслуговування. Процедура бронювання пакетних турів. Правила 

оформлення замовлень на комплексне туристичне обслуговування. Процеси 

замовлення послуг підприємств ресторанного господарства та узгодження 

меню. 

Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 

туризмі. Порядок бронювання через Internet. Підтвердження факту купівлі-

продажу та форми оплати замовлених послуг. 

Порядок бронювання в режимі on-line. Особливості доступу, пошуку, 

підбору та реалізації пакетних турів на основі агентського договору. 

Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила dead-line. 

Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції. 

Види та форми розрахунків за туристичне обслуговування. Оформлення 

повернення коштів за невикористане обслуговування. 

Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі. 



Обов'язки представника туристичної компанії за кордоном та його 

повноваження. Суть і значення якості туристських послуг. Споживчі 

властивості і споживчі параметри туристських послуг. Критерії оцінки та 

оцінювання якості послуг. Якісна характеристика пакетного туру та параметри 

оцінювання відповідності замовлених і наданих турпослуг. Експертна оцінка 

оптимального обслуговування туристів під час подорожі. 

 



4. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни 

«Основи туризмознавства» 

1. Характеристика сутності туризму. 

2. Туризм як соціально-економічна система. 

3. Чинники, які впливають на розвиток туризму.  

4. Класифікація типів і категорій туризму.  Класифікація видів і форм 

туризму. 

5. Туристичний продукт. Туристична інфраструктура. 

6. Туристичні ресурси. Туристична політика. 

7. Органи керування туризмом. 

8. Нормативно-правові акти з питань туризму в Україні і світі 

9. Туристичне підприємство, як об'єкт, який здійснює господарство.  

10. Тур, як основний продукт діяльності туроператора. Технологія 

проектування та формування туру, його реалізація. 

11. Транспорт, як засіб забезпечення туристичної діяльності.  

12. Автомобільні перевезення в туризмі.  

13. Залізничні перевезення в туризмі.  

14. Морські та річкові подорожі.  

15. Авіаційні туристичні перевезення 

16.  Засоби розміщення в туризмі. 

17. Організація харчування в туризмі 

18. Загальна характеристика  туристичного договору. Вимоги до складання 

договорів у туризмі. 

19. Договірні відносини між тур оператором і тур агентом 

20. Загальна характеристика страхування. Види страхування в туризмі. 

21. Сутність туристичних формальностей. Паспортно-візові формальності в 

туризмі. Митні туристичні формальності. 

22. Інформаційні технології в офісі туристичного підприємства. 

Інтернет/інтранет технології в туризмі. 



23. Класифікація осіб, які здійснюють подорож. 

24. Науки, які досліджують туризм. Функції туризму. 

25. Роль елементів культури у формуванні туристичного інтересу. 

26. Охорона та використання природної й культурно-історичної спадщини в 

туризмі. 

27. Соціопсихологічні аспекти туризму. Вплив туризму на життя суспільства. 

28. Місце туристичного призначення і його роль у мотивації  туристичної 

подорожі.  

29. Туристичні макрорегіони світу та туристичні регіони України на 

контурній карті. 

30. Туризм у соціально-економічному та культурно-історичному аспектах. 

31. Чинники, які впливають на економічний розвиток туризму:  статичні 

чинники; динамічні (внутрішні, зовнішні) чинники 

32. Визначення впливу туризму на економіку країн, регіонів, рівень життя 

населення.  

33. Охорона та використання природної та культурно-історичної спадщини в 

туризмі. 

34. Соціопсихологічні аспекти туризму. Вплив туризму на життя суспільства. 

35. Місце туристичного призначення і його роль у мотивації  туристичної 

подорожі.  

36. Механізм функціонування  ринку туристичних послуг. 

37. Класифікація рекреаційно-туристичних ресурсів. 

38. Класифікація природно-географічних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

39. Класифікація природно-антропогенних рекреаційно-туристичних 

ресурсів. 

40. Класифікація суспільно-історичних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

41. Особливості планування заходів по просуванню тура. 

42. Контроль і оцінка туроперейтингу. 

43. Основні та додаткові послуги для пекідж-туру. 

44. План ведення переговорів із постачальниками туристичних послуг. 

45. Підготовка документів для туристів, які достроково придбали пекідж-тур. 



46. Диференціація екскурсійного обслуговування. 

47. Міжнародні документи, які регламентують туристичні формальності. 

48. Місце та значення санітарних формальностей у туризмі. 

49. Місце та значення медичних формальностей у туризмі. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни  

«Організація туристичних подорожей» 

1. Етапи створення туристичного підприємства  

2. Ліцензування туристичних послуг в Україні. 

3. Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми. 

4. Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.  

5. Класифікація туроператорів. Ініціативний та рецептивний туроператори. 

6. Турпакет та його структура. 

7. Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи. 

8. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. 

9. Просторове та рекреаційно-ресурсне планування туристичного маршруту. 

10. Розрахунок вартості туру. 

11. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. 

12. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів. 

13. Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. 

14. Встановлення контакту працівників туристичної фірми із клієнтом. 

15. Надання клієнту туристичної фірми інформації про обставини, що 

можуть перешкоджати здійсненню туристичної подорожі. 

16. Порядок надання клієнту туристичної фірми інформації про туристичний 

маршрут. Програмне обслуговування в туризмі.  

17. Робота туристичної фірми із клієнтами перед початком туристичної 

подорожі.  

18. Інструктаж туристів перед подорожжю. 

19. Особливості роботи працівників туристичної фірми із клієнтами класу 

"VIP". 

20. Робота менеджера туристичної фірми на маршруті. 



21. Робота туристичної фірми із клієнтом у складних ситуаціях. 

22. Претензійна робота (робота з претензіями клієнтів) туристичної фірми. 

23. Правила та порядок складання програм перебування туристів.  

24. Особливості створення програм перебування туристів в залежності від 

видів туризму.  

25. Види та характеристика програмних заходів в туризмі. 

26. Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету 

потенційних туристів. 

27. Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі.  

28. Форми та стилі обслуговування клієнтів. Професійна етика та культура 

обслуговування клієнтів.  

29. Особливості розробки транспортних маршрутів. 

30. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності. 

31. Ваучер як основний туристичний документ.  

32. Правила оформлення туристичних ваучерів. 

33. Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних 

туристів. 

34. Договір туроператора із готельним підприємством.  

35. Договір туроператора із підприємством харчування. 

36. Договір туроператора з автотранспортним підприємством.  

37. Договір туроператора із авіакомпанією. 

38. Договір туроператора про обслуговуваний туристів залізничним 

транспортом. 

39. Договори туроператора із екскурсійною фірмою. 

40. Договір між ініціативним та рецептивним туроператорами. 

41. Основні положення турагентської угоди. 

42. Етапи створення туристичного підприємства  

43. Ліцензування туристичних послуг в Україні. 

44. Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.  

45. Класифікація туроператорів. Ініціативний та рецептивний туроператори. 

 



Орієнтовний перелік питань з дисципліни  

«Організація екскурсійної діяльності» 

1. Закон України «Про туризм» про розвиток екскурсійної справи. 

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки.  

3. Розвиток екскурсійної справи на Україні. 

4. Функції екскурсії. 

5. Класифікація екскурсій. 

6. Сутність екскурсії. Визначення екскурсій. 

7. Особливості тематичних екскурсій. 

8. Складові частини методичної розробки. 

9. Методичні прийоми екскурсійного огляду пам’яток архітектури. 

10. Правила використання «Портфеля екскурсовода» в автобусній та 

пішохідній екскурсіях. 

11. Використання методичного прийому літературного монтажу. 

12. Організаційні вказівки в технологічній карті екскурсії. 

13. Використання прийому локалізації. 

14. Сутність техніки проведення екскурсії. 

15. Особливості дорожньої інформації. 

16. Використання краєзнавчих матеріалів в екскурсіях. 

17. Використання методичного прийому реконструкції. 

18. Використання методичного прийому попереднього огляду. 

19. Паспорт екскурсійного об’єкту. 

20. Методичні вказівки технологічної карти екскурсій. 

21. Взаємозв’язок екскурсійної та музейної справи. 

22. Диференційний підхід в екскурсійному обслуговуванні. 

23. Основні етапи підготовки екскурсій. 

24. Використання методичного прийому попереднього огляду. 

25. Використання методичного прийому історичного аналізу. 

26. Критерії відбору екскурсійних об’єктів. 

27. Особливості літературних екскурсій. 

28. Професійна майстерність екскурсовода. 



29. Особливості меморіальних екскурсій. 

30. Особливості природознавчих екскурсій. 

31. Використання методичного прийому цитування. 

32. Особливості історичних екскурсій. 

33. Які методичні прийоми використовують під час показу пам’ятників 

екскурсії. 

34. Методика створення оглядової екскурсії по місту. 

35. Особливості контрольного та індивідуального текстів екскурсії. 

36. Роль природознавчих екскурсій і сучасні екологічні проблеми. 

37. Взаємодія підготовки і проведення екскурсій. 

38. Архітектурні – містобудівні екскурсії. 

39. Знання української мови – основа професійної майстерності 

екскурсовода. 

40. Робота над створенням літературного фонду для екскурсій. 

41. Особливості організації екскурсії для школярів. 

42. Основні напрямки екскурсійного обслуговування студентів. 

43. Комплексна екскурсійна програма для учнів. 

44. Особливості етнографічних екскурсій. 

45. Особливості екскурсій на релігійну тематику. 

46. Підготовка і використання «Портфеля екскурсовода». 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни  

«Організація анімаційної діяльності» 

1. Туристська анімація: сутність, мета, завдання, роль. 

2. Типологія анімації в туризмі. Види анімації. 

3. Функції туристичної анімації. 

4. Особливості й значення готельної анімації 

5. Організація дозвілля зі стародавності до наших днів.  

6. Розваги стародавніх греків. 

7. Організація дозвілля в стародавніх римлян. 

8. Проведення дозвілля в Середньовіччі. 



9. Дозвілля на Русі із древніх часів до наших днів. 

10. Фактори, що впливають на кількість та склад закладів дозвілля в готелях і 

туристичних комплексах.  

11. Матеріальна база анімації. 

12. Етапи формування анімаційних програм.  

13. Композиційна побудова анімаційної програми. 

14. Анімаційні програми на туристському маршруті. 

15. Вимоги до побудови анімаційних програм. 

16. Сценарій анімаційної програми: поняття, різновиди. 

17. Композиційна побудова анімаційної програми. Форми роботи з різними 

віковими групами відпочиваючих. 

18. Класифікація туристів за ставленням до влаштування дозвілля.  

19. Національні особливості туристів та їх врахування при складанні 

анімаційних програм.  

20. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. 

21. Гра як складне соціокультурне явище.  

22. Форми ігрової діяльності в туристичній анімації. Ігрова програма. 

Особливості розробки сценарію ігрової програми. 

23. Особливості підготовки аудиторії до участі в ігровій анімації.  

24. Форми музично-пісенної анімації в туризмі. 

25. Особливості розробки музичних анімаційних програм в різних закладах 

розміщення туристів.  

26. Танець як засіб анімації. Форми сучасної танцювальної анімації. 

27. Матеріально-технічна база танцювальних заходів. Особливості розробки 

танцювальних анімаційних програм в різних закладах розміщення 

туристів. 

28. Анімаційно-танцювальні заходи в рекреаційних закладах.  

29. Танцювально-ігрові програми.  Формування танцювальних програм. 

30. Поняття вербальної анімації.  

31. Професійні якості, навички і вміння аніматорів.  

32. Ораторське мистецтво в анімації.  



33. Форми сучасної вербальної анімації та їх характеристика. 

34. Специфіка складання вербальної анімаційної програми. 

35. Види видовищно-розважальних послуг в туризмі. 

36. Поняття шоу та їх різновиди.  Сценічні та технічні шоу. 

37. Анімаційні сценічні шоу. Способи театралізації анімаційних програм. 

38. Матеріально-технічна база анімаційних шоу. 

39. Поняття свята. Різновиди свят. Народні свята як об'єкти культурно-

пізнавального туризму. 

40. Релігійні свята як об'єкти атракції туристів. 

41. Особливості організації карнавальної анімації. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Туроперейтинг» 

1. Поняття «туроперейтинг» та види діяльності туроператора.  

2. Предмет діяльності туроператора.  

3. Профіль роботи туроператора.  

4. Оператори масового ринку.  

5. Оператори спеціалізовані на певному продукті/послузі і сегменті ринку.  

6. Виїзні (ініціативні) туроператори.  

7. Рецептивні туроператори. 

8. Методи збуту туристичного продукту. 

9. Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та 

турагентського бізнесу.  

10. Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. 

11. Роль турагентств в турбізнесі. 

12. Система комісійних, як основа взаємин між турагентом і туроператором. 

13. Характер контрактних стосунків між туроператором і турагенством. 

Контрагентська мережа і основні умови агентських угод. 

14. Планування туристичних подорожей. Стадії планування туристського 

пакету.  

15. Перелік технологічної документації, що забезпечує процеси вибору 

маршрутів та формування турів. 



16. Основні етапи розробки туристичного продукту. 

17. Бонусні програми туроператорів. 

18. Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. 

19. Туристичні ресурси рецептивного туроперейтингу в Україні. 

20. Просування та організація збуту продукту ініціативного туроператора. 

21. Міжнародний туроперейтинг. 

22. Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу.  

23. Бронювання та блокування місць в готелях і на транспорті. 

24. Умови отримання блоків місць в підприємствах туріндустрії. 

25. Організація співпраці між туроператорами. 

26. Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. 

Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 

туризмі.  

27. Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. 
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