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Вступ 

 

Абітурієнт може вступити до Київського національного університету культури і 

мистецтв на ІІ курс для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностю 242 

«Туризм» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітніх 

ступенів «Бакалавр» та «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» здобутих за 

іншими спеціальностями, при умові успішного проходження фахового випробування з 

урахуванням середнього балу диплома. Фінансування навчання здійснюється за рахунок 

коштів юридичних та фізичних осіб. 

Якщо абітурієнт подав заяви і на денну і на заочну форми навчання, то фахове 

випробування він складає єдине, за розкладом денної форми навчання. У випадку, якщо 

абітурієнт не склав фахове випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному 

відборі. 

Мета фахового випробування – створення рівних можливостей для вступу на 

навчання осіб, які здобули попередній освітньо-кваліфікаційний рівень або освітній ступень 

на основі виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами, перевірки 

фахових теоретичних знань та можливості їх застосування на практиці. 

На вступне фахове випробування виносяться дисципліни першого року навчання для 

вступників освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм», а саме: 

− основи туризмознавства; 

− туристичне краєзнавство; 

− організація туристичних подорожей. 

Програма включає: вступ, зміст дисциплін програми фахового випробування , перелік 

питань до програми фахового випробування, порядок проведення та оцінювання результатів 

фахового випробування, список літератури для підготовки до фахового випробування. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

 

Предмет курсу. Зміст і завдання курсу. Місце курсу в системі дисциплін спеціалізації. 

Туризм як соціальне явище. Місце туризму в економіці країни. Функції туризму в 

суспільстві. 

Поняття туристичної термінології. Туристична термінологія. Володіння туристичною 

термінологією, як фахова вимога. 

Поняття класифікації туризму та її доцільність в організації туристичної діяльності. 

Основні критерії  класифікації туризму. Класифікація видів туризму. Основні види туризму. 

Поняття спеціальної туристичної літератури. Класифікація типів і видів туристичної 

літератури. Довідкова та методична література з питань туристичної діяльності. Принцип 

підбору та роботи з туристичною літературою. Вимоги до спеціальної туристичної 

літератури. 

Поняття туристичної індустрії. Структура туристичної індустрії. Туристичний 

продукт, його види та особливості виробництва. Умови функціонування туристичної 

індустрії. 

Загальні положення державного регулювання туристичною галуззю. Структура 

управління туризмом в Україні. Організаційні схеми управління туристичними 

підприємствами. Основні державні документи. 

Поняття туристичних ресурсів. Класифікація туристичних ресурсів. Поняття 

туристичного районування. Принципи туристичного районування. Основна схема 

туристичного районування. 

Туризм та навколишнє середовище. Охорона природи в туризмі. Туристичне 

природокористування. Види заповідних територій.  

Поняття та структура міжнародного туризму. Фактори сприяння та гальмування 

розвитку міжнародного туризму. Динаміка розвитку міжнародного туризму. Типологія та 

класифікація туристичних організацій в міжнародному туризмі. Міжнародне співробітництво 

в галузі туризму. 

Поняття туристичної культури. Збереження культурно-етнічної своєрідності 

туристичних регіонів. Туристична етика. Туризм і релігія. Туристична субкультура. 

Поняття глобалізації. Позитивні і негативні чинники розвитку туризму в умовах   

глобалізації. Геополітика і національна політика щодо розвитку туризму.  Формування 

глобальних мереж в туристичній діяльності. 

 

ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

Туристично-памяткознавча характеристика визначних музеїв України. Музейні 

установи в системі освіти, культури і туризму. Музей як соціокультурний інститут. Поняття 

«музей». Соціальні функції музею. Класифікація музеїв. Музейний предмет та його 

властивості. Музейна архітектура. Музейна комунікація. Науково-дослідна робота музеїв. 

Організація музейних фондів. Вивчення музейних предметів. Облік музейних фондів. 

Зберігання музейних фондів (режим зберігання, задачі консервації та реставрації, упаковка і 

транспортування музейних предметів, система зберігання музейних фондів). Експозиційна 

робота музею. Основні поняття. Методи побудови музейної експозиції. Експозиційні 

матеріали. Проектування експозиції (наукове і художнє проектування експозиції, основні 

етапи проектування музейних експозицій). Культурно-просвітницька робота музеїв. Основні 

форми культурно-просвітницької роботи музеїв. Музейні екскурсії. Різновиди культурно-

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

Комерційна та фандрейзингова діяльність музеїв. Форми комерційної роботи музейних 

установ (послуги платного відвідування, експертиза (оцінювання), послуги оренди, салонні 
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послуги, електронна комерція, аукціони, обміни експозиціями та тематичними виставками, 

виставково-ділова (форумна) діяльність, реалізація комерційних проектів із бізнес 

структурами, спонсорінг). Фандрейзинг. Інноваційні форми роботи музейної діяльності. 

Музейні скарби України. Типи і профілі музеїв. Виставки і виставкова діяльність. Етапи 

розвитку музейної справи в Україні. Характеристика визначних музеїв країни. Краєзнавчі 

музеї України. Діяльність етнографічних музеїв. Художні музеї України. Розвиток музеїв-

заповідників. Діяльність галузевих музеї країни. Особливості підготовки і проведення 

музейних екскурсій. Професійна спеціалізація екскурсоводів. Музеї Києва як складова 

туристичних маршрутів. 

Туристично-краєзнавчі ресурси Києва, правобережної та лівобережної України. 

Туристичне краєзнавство у системі національного краєзнавства. Функції та методи 

дослідження туристичного краєзнавства. Джерела туристичного краєзнавства. Основні 

форми і види організації краєзнавчого руху. Родовід українського краєзнавства, його 

традиції. Перші краєзнавчо-туристичні товариства України. Розвиток краєзнавства в УРСР. 

Розвиток туристичного краєзнавства на сучасному етапі. Зелена рекреаційна зона Києва. 

Ретроспектива розвитку парків Києва. Природно-рекреаційний потенціал міста. Розвиток 

індустрії гостинності міста. Сучасний стан готельного господарства столиці. Пам’ятки 

давньоруського періоду (Князівські палаци, Десятинна церква, Софійський собор, Золоті 

ворота, Михайлівський собор, Печерський, Кловський, Видубицький монастирі). Забудова 

Верхнього міста та Нижнього. Одержання містом Магдебурзького права. Розвиток торгівлі в 

місті. Пам’ятки XVII-XVIII ст. (Києво-Могилянська академія, Арсенал, Андріївська церква, 

Кловський палац, Царський (Маріїнський). Пам’ятки XIX-XX ст., як екскурсійні об’єкти 

(Гостинний двір, університет Св. Володимира, Олександрівський костел, Володимирський 

собор та ін.). Історико-географічні краї Правобережної України. Історико-культурний 

потенціал історичної Київщини. Об’єкти релігійного паломництва на Черкащині. Природно-

рекреаційний потенціал розвитку туризму на Волині. Фортифікаційні споруди Поділля. 

Спелеоресурси краю. Історико-архітектурні пам’ятки Чернігівщини. Палацово-паркові 

ансамблі Лівобережної України (Сокиринський, тростянецький, Качанівський). Історико-

літературні пам’ятки Полтавщини. Виникнення та розвиток українського театру в краї. 

Курорти Полтавщини. Історико-культурні ресурси Слобожанщини. Розвиток освітньої 

діяльності в краї. Палацово-паркові комплекси Слобожанщини. Екскурсійні об’єкти краю. 

Сакральні споруди Сумщини. Гетьманські столиці краю. 

Туристично-краєзнавчі ресурси Західної і Південної України. Природно-

рекреаційний потенціал Західної України. Курортні місцевості регіону. Історико-

архітектурна спадщина Львова. Розвиток замкового туризму в Західній Україні. Сакральні 

об’єкти Західної України. Етнографічний потенціал краю. Історико-культурна спадщина 

Закарпаття. Розвиток спелеоресурсів. Центри паломництва в краї. Природно-рекреаційні 

ресурси краю. Туристична інфраструктура регіону. Історико-культурний потенціал. 

Екскурсійні об’єкти краю. Історико-культурна спадщина Одещини. Фортифікаційні споруди 

Одеси. Курортні регіони краю. Природні заповідники краю. Використання промислових 

об’єктів в сучасній туринській діяльності. Сакральні пам’ятки регіону. Природно-рекреаційні 

ресурси Автономної республіки Крим. Туристична інфраструктура. Екскурсійні об’єкти 

Південного берега Криму. Туристичні об’єкти Західного, Східного і Північного Криму. 

Фортифікаційні об’єкти краю. Спелеоресурси. Курортні місцевості. Сакральні об’єкти краю. 

Палацово-паркові ансамблі Південного берегу. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 

Правила та порядок складання програми перебування туристів. Типологія туристів. 

Організація обслуговування клієнтів.  

Визначення та основні види туристичних формальностей при організації туристичних 

подорожей. Паспортно-візові формальності. Митні, валютні та медико-санітарні 

формальності. Місцеві туристичні збори.   
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Система транспортного забезпечення в туризмі. Розвиток масового туризму і розвиток 

засобів перевезення. Класифікація видів та форм транспортних перевезень. Безпека 

туристичних транспортних подорожей. 

Основні техніко-економічні характеристики пасажирського повітряного транспорту 

(переваги та недоліки). Технічні засоби повітряного транспорту та розподіл функцій між 

ними.  Класифікація повітряного флоту. Нормативно-законодавча база міжнародних та 

внутрішніх перевезень на авіатранспорті. Основні міжнародні авіаційні організації. 

Діяльність IATA.Правила перевезення туристів та їх багажу на авіатранспорті. Авіаквитки. 

Взаємодія туристських фірм і авіакомпаній. Договори на квоту місць. Чартерні перевезення.  

Правове регулювання автомобільних перевезень. Техніко-економічні особливості 

автомобільного транспорту (переваги та недоліки). Подорожі на регулярних автобусних 

лініях. Організація автобусних маршрутних турів. Організація прокату автомобілів. 

Історія розвитку залізничних перевезень і подорожей у світі. Правове регулювання 

залізничних перевезень. Техніко-економічні особливості залізничного транспорту та його 

роль в обслуговуванні туристів (переваги та недоліки). Матеріально-технічна база 

залізничного транспорту і організація її експлуатації. Перевезення туристів регулярними 

пасажирськими потягами. Види поїздів і вагонів. Класифікація видів перевезень. 

Спеціалізовані туристські потяги. Організація безпеки туристів на залізничному транспорті. 

Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі 

обслуговування туристів(переваги та недоліки). Матеріально-технічна база водного 

транспорту і організація її експлуатації. Типологія круїзів і круїзних маршрутів. Правове 

регулювання у сфері морських перевезень. Основні морські круїзні регіони світу. Сучасний 

стан круїзного ринку світу і України. 

Основні туристичні документи та правила їх оформлення. Страховка та претензійна 

робота при організації туристичних подорожей. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Порядок проведення фахового випробування: 

− допуск до випробування вступників здійснюється за умови наявності 

екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу; 

− випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією 

Київського національного університету культури і мистецтв; 

− вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань; заміна завдань не 

дозволяється; 

− вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов 

завдань; 

− під час випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими 

вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними 

джерелами; 

− запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші відповіді, під 

якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії; 

− вступники, які не з’явилися на випробування без поважних причин у визначений 

розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються; за 

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути 

допущені до пропущеного випробування з дозволу відповідального секретаря приймальної 

комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань; 

− перескладання випробувань не дозволяється. 

 

Структура та порядок оцінювання вступників:  
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Порядок проведення фахового випробування – усно, результати оцінюються за 

шкалою від 100 до 200 балів (мінімальний прохідний бал фахового випробування 124 бали). 

Екзаменаційний білет містить три теоретичних питання: по одному теоретичному питанню з 

дисциплін «Основи туризмознавства», «Туристичне краєзнавство», «Регіональне середовище 

туристичної діяльності». Відповіді на питання по дисциплінам «Основи туризмознавства», 

«Туристичне краєзнавство» оцінюється до 25 балів за кожне питання. Відповідь на питання 

по дисципліні «Регіональне середовище туристичної діяльності» оцінюється до 50 балів.  

Кількість балів за вступне випробування = 100 + Х + У, де Х – кількість балів отриманих за 

відповіді на питання по дисциплінам «Основи туризмознавства», «Туристичне 

краєзнавство», У – кількість балів отриманих за відповідь на на питання по дисципліні 

«Регіональне середовище туристичної діяльності». 

Критерії оцінювання знань при відповіді на питання по дисциплінам «Основи 

туризмознавства», «Туристичне краєзнавство» 

 

Оцінка Критерії 

21-25 балів 

Вступник правильно відповідає на поставлене питання, вміє пояснити 

сутність, методику, надати класифікацію тощо, може навести приклади 

застосуванню понятійного апарату, класифікацій. При цьому показує 

високі знання не тільки понятійного апарату, а й літературних джерел, 

вміння аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії. 

16-20 балів 

Вступник дає правильну відповідь на поставлене запитання, при цьому 

показує достатні знання понятійного апарату, вміння аргументувати свої 

думки щодо відповідної категорії. Проте дана відповідь не є вичерпною, 

або допущені окремі неточності. 

10-15 балів 

Вступник у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся 

аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного 

апарату, показав недостатні знання літературних джерел. 

0 балів 

Нульову оцінку одержує вступник, якщо він дає неправильну відповідь 

на запитання, показує незадовільне знання понятійного апарату чи 

взагалі нічого не відповів. 

 

Критерії оцінювання знань при відповіді на питання по дисципліні «Регіональне 

середовище туристичної діяльності» 

 

Оцінка Критерії 

41-50 балів 

Вступник правильно відповідає на поставлене питання, вміє пояснити 

сутність, методику, надати класифікацію тощо, може навести приклади 

застосуванню понятійного апарату, класифікацій. При цьому показує 

високі знання не тільки понятійного апарату, а й літературних джерел, 

вміння аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії. 

21-40 балів 

Вступник дає правильну відповідь на поставлене запитання, при цьому 

показує достатні знання понятійного апарату, вміння аргументувати свої 

думки щодо відповідної категорії. Проте дана відповідь не є вичерпною, 

або допущені окремі неточності. 

10-20 балів 

Вступник у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся 

аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного 

апарату, показав недостатні знання літературних джерел. 

0 балів 

Нульову оцінку одержує вступник, якщо він дає неправильну відповідь 

на запитання, показує незадовільне знання понятійного апарату чи 

взагалі нічого не відповів. 
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Критерії оцінювання вступників: 

Критерії оцінювання Шкала 

оцінювання 

Оцінка 

Вступник виявляє особливі здібності, має високий 

показник знань матеріалу, правильно використовує набуті 

знання для побудови відповіді, володіє термінологією, 

самостійно розкриває власну думку. 

180-200 Відмінно 

Вступник правильно і глибоко розуміє суть питання, вміє 

проявити знання у даному питанні, вміє зіставляти, 

узагальнювати систематизувати інформацію, має власний 

підхід до розкриття поставленого питання. 

150-179 Добре 

Вступник висвітлює незначну частину теоретичного 

матеріалу, не повністю виявляє знання і розуміння 

основних положень, основну частину відповіді відтворює 

на репродуктивному рівні.  

124-149 Задовільно 

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, елементарного поняття, відповіді невірні, що 

демонструють нерозуміння суті запропонованого 

питання. 

100-123 Незадовільно 
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