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Пояснювальна записка
Програма фахових випробувань передбачає перевірку рівня знань
абітурієнтів з технології та організації туристичної діяльності, географії
туризму України та туристичного країнознавства.
Абітурієнт повинен:
знати:
•
особливості використання систем бронювання при пошуку турів
на сайтах туроператорів;
•
особливості роботи з друкованими матеріалами туроператорів;
•
особливості ціноутворення при формуванні та продажу
турпродукту, комісійні та бонусні програми турпідприємств;
•
принципи використання комп’ютерних систем бронювання
авіаквитків;
•
особливості надання страхових полісів виїжджаючим за кордон;
•
види туристської документації, особливості їх виписки та видачі
тощо;
•
особливості сучасного розвитку та перспективи розвитку туризму
в різних країнах та регіонах світу;
•
рекреаційно-туристичні
ресурси
(природно-географічні,
природно-антропогенні, суспільно-історичні) різних країн та регіонів світу;
•
туристично-рекреаційне районування світу;
•
теоретичні засади географії туризму України, основні поняття і
концепції, географію туристичних ресурсів України, географію туристичних
потоків України, географію спеціалізованих видів туризму в Україні.
вміти:
•
застосовувати у процесі туристичного дослідження країн та
регіонів світу основи теорії туристичного країнознавства;
•
застосовувати набуті знання для розробки туристичних
маршрутів за допомогою комплексних туристичних характеристик країн й
регіонів світу;
•
користуватись схемами туристично-рекреаційного районування
світу;
•
застосовувати набуті знання для аналізу рекреаційнотуристичного потенціалу країн та регіонів світу;
•
оформлювати основні технологічні документи: ваучер, договір на
туристичне обслуговування, страховий поліс, заявку на бронювання;
•
складати
програму
перебування
туристів,
програму
обслуговування, інформаційний листок, технологічну карту та ін.;

•
давати характеристику основним технологічним процесам у
туристських фірмах;
•
використовувати набуті теоретичні та практичні навички для
подальшої роботи в туристській галузі.

Технологія та організація туристичної діяльності
Тема. Технологія та технологічний процес в туристичній діяльності
Сутність поняття технологія. Учасники технологічних процесів у
туристській діяльності. Класифікація та функції туроператорів і турагентів.
Нормативно-законодавча
база
провадження
туроператорської
та
турагентської діяльності. Туристська документація. Особливості діяльності
туроператорів та турагентів. Основні принципи взаємодії туроператорів і
турагентів.
Тема. Основні принципи взаємодії туроператорів і турагентів.
Договірні відносини.
Поняття «договір». Види договірних відносин між туроператором і
турагентом. Структура договору. Бонусні та комісійні програми
туроператорів.
Турфірми-консолідатори.
Характеристика
сайтів
туроператорів, специфіка та структура подання інформації.
Тема. Особливості обслуговування в готелях та договірні відносини з
підприємствами розміщення
Готелі. Основні та додаткові послуги в готелі. Договірні відносини з
підприємствами розміщення та особливості обслуговування в готелях.
Бронювання готельних номерів. Особливості он-лайн бронювання готелів.
Особливості аналізу засобів розміщення і надання про них об’єктивної
інформації туристам.
Тема. Особливості організації харчування туристів при організації
туристських подорожей
Організація харчування в туризмі: схеми організації харчування
туристів, режими харчування. Підприємства харчування: ресторан, бар,
ресторан-бар, кафе, кав’ярня, кафе-бар, кафе-пекарня, чайний салон,
кафетерій, закусочна, шинок, нічний клуб, пивна зала, їдальня, буфет. Види
сніданків
та
вечерь:
континентальний
сніданок,
розширений
континентальний сніданок, англійський сніданок, американський сніданок,
національний сніданок, «шведський стіл», гала дінер, вечір національної
кухні. Типи обслуговування туристів: A la carte, меню де жур (Табльдот), А
parte.
Тема. Транспортні послуги в туризмі. Авіатранспорт.
Види транспортних перевезень. Перевезення авіатранспортом в
туризмі. Особливості пошуку та бронювання авіаквитків на регулярні
авіарейси. Особливості пошуку і бронювання авіаквитків на чартерні рейси.
Бюджетні авіакомпанії - новий напрям в організації перевезення туристів.
Тема. Транспортні послуги в туризмі. Залізничний, водний та
автотранспорт.

Перевезення залізничним транспортом. Класифікація рейсових поїздів.
Категорії вагонів: сидячий, плацкартний, купейний, спальний, вагонресторан, поштово-багажний вагон. Класи вагонів. Європейська класифікація
поїздів. Подорожі водним транспортом. Переваги водних туристських
подорожей. Круїзи, системи їх організації. Класифікація круїзів. Особливості
перевезення туристів на поромах на переправах. Перевезення автомобільним
транспортом.
Тема. Туристські формальності та візова підтримка туристських
подорожей
Паспортні формальності. Візові формальності. Митні формальності.
Валютні формальності. Санітарно-епідеміологічні формальності і надання
медичної допомоги туристам.
Тема. Додаткові послуги туристичних компаній
Страхування туристів: страхування від нещасних випадків, медичне
страхування, страхування відповідальності. Додаткові страхові послуги.
Екскурсійне обслуговування туристів. Супутні туристичні послуги.
Тема. Договірні відносини організаторів туризму та туристів
Договір про туристичне обслуговування. Ваучер, умови його
оформлення. Спільні та відмінні риси між ваучером та путівкою. Права та
обов’язки туроператорів, турагентів та туристів.
Тема. Особливості просування турпродукту
Просування
туристського
продукту.
Реклама
турпродукту.
Найефективніші засоби реклами: виставки, ярмарки. Нерекламні методи
просування туристського продукту. Напрями формування каналів збуту
туристського продукту: зовнішній та внутрішній.
Тема. Системи пошуку та бронювання турів
Принципи пошуку та бронювання турів. Комп’ютерні системи
бронювання авіаквитків: система бронювання Amadeus, система бронювання
Galileo, система бронювання Worldspan, система бронювання Sabre.
Закордонні систем бронювання: Trust, SRS, Utell, Start.

Географія туризму України
Тема. Географія туризму України як наукова дисципліна й
окремий напрямок суспільно-географічного українознавства
Об'єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни.
Загальнонаціональний, регіональний та локальний рівні українознавчогеотуристських досліджень
Тема. Загальна характеристика туристичних ресурсів України
Природні та біосферні заповідники, особливості природних
національних парків та інші складові туристичної інфраструктури України.
Тема. Природно-ресурсний туристичний потенціал України
Природні та біосферні заповідники, природні національні парки.
Тема. Історико-культурний туристичний потенціал України
Замки, палацові комплекси, архітектурна та археологічна спадщина.
Тема. Схеми туристичного районування
Історико-географічні області України.
Тема. Туристичні регіони України
Рекреаційні райони та регіони України: Азово-Чорноморський,
Дніпровсько-Дністровський, Карпатський та Кримський регіони.
Тема. Характеристика туристичних ресурсів Півдня України
Характеристика туристичних ресурсів Запорізької, Одеської,
Миколаївської, Херсонської областей, а також Криму.
Тема. Коротка Характеристика туристичних ресурсів Сходу
України
Характеристика туристичних ресурсів Луганської, Дніпропетровської,
Донецької областей.
Тема. Коротка характеристика туристичних ресурсів Західної
України
Характеристика туристичних ресурсів Галичини (Львівська та ІваноФранківська області), Буковини, Закарпаття.
Тема. Коротка характеристика туристичних ресурсів Лівобережної
України та Слобожанщини
Характеристика туристичних ресурсів Чернігівської та Полтавської, а
також Харківської та Сумської областей.
Тема. Коротка
характеристика
туристичних
ресурсів
Правобережної України
Характеристика туристичних ресурсів Київської та Черкаської,
Волинської, Житомирської та Рівненської, Вінницької, Тернопільської,
Хмельницької областей.
Тема. Стратегічні пріоритети розвитку індустрії туризму України

Відродження масового спортивно-оздоровчого й екскурсійноукраїнознавчого дитячого туризму. Майбутнє соціального туризму.
Становлення сільського зеленого туризму як однієї з провідних субгалузей
міжнародно-туристичної спеціалізації України.

Туристичне країнознавство
Тема. Об’єкт і предмет країнознавства
Поняття «туристичне країнознавство», мета та завдання курсу. Предмет
і методологія курсу. Світова спадщина ЮНЕСКО як важлива складова
рекреаційно-туристичних ресурсів світу. Закономірності і принципи
країнознавства.
Тема. Держава і країна, етапи формування політичної карти світу
Держава, внутрішні і зовнішні функції держави. Форми правління
держав. Етапи формування політичної карти світу. Групи країн за рівнем
соціально-економічного розвитку. Типи залежних територій і країн.
Тема. Загальні засади районування світу. Регіони світу.
Загальні засади районування світу. Регіони світу. Країни Європи.
Країни Євразії. Країни Азії. Країни Африки. Країни Америки. Країни
Австралії та Океанії.
Тема. Загальний огляд країн Західної та Центральної Європи
Країни Західної Європи: Німеччина,Франція, Велика Британія, Італія.
Країни Центральної Європи: Польща, Австрія, Чехія, Словаччина. Країни
Прибалтики: Литва, Латвія, Естонія.
Тема. Загальний огляд країн Північної та Східної Європи
Фінляндія - «країна тисячі озер». Королівство Швеція, особливості
розвитку туризму. Норвегія - «країна фіордів» та стародавніх вікінгів.
Перспективи розвитку туризму у Болгарії. Характеристика туристичних
ресурсів Угорщини, Румунії.
Тема. Загальний огляд країн Азії
Країни Закавказзя: Грузія. Країни Центральної Азії: Узбекистан.
Країни Південно-Західної Азії: Іран. Країни Південної Азії: Індія. Країни
Східної Азії: Китай, Японія. Країни Південно-Східної Азії: Індонезія.
Тема. Культурні та історичні особливості розвитку Африки
Країни Північної Африки: Єгипет. Країни Західної Африки: Нігерія.
Країни Центральної Африки: Демократична Республіка Конго. Країни
Східної Африки: Кенія. Країни Південної Африки: Південно-Африканська
Республіка.
Тема. Австралійський Союз. Нова Зеландія та країни Океанії
Характеристика туристичного потенціалу Австралії. Екзотичні курорти
Океанії. Туристичні ресурси Маршаллових Островів.
Тема. Країни Північної Америки
Особливості розвитку туризму та туристичні ресурси Канади.
Туристична індустрія США. Туризм у Мексиці. Характеристика країн
Центральної Америки: Гватемала, Гондурас, Коста-Рика.

Тема. Загальна характеристика країн Латинської Америки
Склад регіону Латинська Америка. Бразилія - столиця світових
карнавалів. Туристичні ресурси Аргентини. Розвиток туризму на Кубі,
Ямайці та Панамі.
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