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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм»  

призначена для цілісного та якісного оцінювання рівня сформованості знань, 

умінь та навичок, компетентностей відповідно до освітньої програми.  

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр здійснюється згідно 

«Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної 

комісії з підсумкової атестації в ПЗВО «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика». Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється за 

допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-

професійної підготовки з дотриманням принципів формування і реалізації 

системи засобів діагностики якості знань. 

Згідно вимог освітньої програми передбачено комплексний екзамен з 

фаху, що передбачає визначення рівня теоретичної і практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, їх вміння застосувати набуті програмні результати 

навчання  у вирішенні завдань господарської діяльності суб'єктів туристичного 

та готельного бізнесу.  

Комплексний екзамен з фаху базується на дисциплінах професійної та 

практичної підготовки, які формують компетентності здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм». 

Програма комплексного екзамен з фаху для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм» складена на основі програм 

дисциплін циклу професійної і практичної підготовки – «Основи 

туризмознаства», «Географія туризму», «Туроперейтинг», «Організація 

готельного господарства». 

У програмі підсумкової атестації зазначено зміст навчальних дисциплін, 

перелік теоретичних питань, перелік  типових тестових питань, що виносяться 

на комплексний екзамен з фаху, список рекомендованих джерел для підготовки 

до екзамену, перелік ситуаційних завдань та критерії оцінювання навчальних 

досягнень  здобувачів вищої освіти. 
 

 

1. ПРОГРАМА  КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ФАХУ 
 

2.1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА» 
Тема 1. Функції туризму, умови та фактори його розвитку 

 Туризм як сфера господарської діяльності. Туризм як вид соціокультурної та 

рекреаційної діяльності. Поняття туристичної послуги, її соціально-економічна 

характеристика. Значення сфери послуг та її складові частини в структурі народного 

господарства країни. Роль та місце туризму в сучасному суспільстві.  
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Основні поняття та визначення в туризмі: турист, туризм, туристична діяльність, 

туристична індустрія, туристичні ресурси.  

Функції туризму в суспільстві: рекреаційна, виховна, політична, економічна, екологічна, 

господарсько-економічна. Умови розвитку туризму. Туристичний продукт та його складові: 

туристичні послуги, туристичні товари, антропологічні умови та ресурси. Специфічні 

особливості туристичного продукту. 

Тема 2. Класифікації в туризмі 

Класифікація  туризму за різними ознаками. Класифікація туризму за формами, 

типами та видами. 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. Класи 

туристичного обслуговування. Класифікація туристичних підприємств. Типи туристів та 

ознаки їх класифікації. 

Тема 3. Організація ринку туристичних послуг 

Сегментація ринку туристичних послуг. Організація послуг комунікації, організація 

послуг розміщення, організація послуг харчування, організація рекреаційних послуг. 

Просторова організація туристичних послуг. 

Соціально-економічне значення сфери послуг. Міжнародна система послуг. Способи 

постачання послуг. Специфіка виробництва та постачання послуг. Споживачі і виробники 

туристичних послуг. Мотивація і потреби споживачів. Попит на туристичні послуги та 

специфіка його формування. 

 

Тема 4. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної системи 

України 

Питання періодизації історії 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.  

Характеристика розвитку туризму в світі на сучасному етапі. Транснаціоналізація 

готельно-туристичного бізнесу. 

Тема 5. Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні 

Туристична політика: визначення та класифікація. Світова туристична політика та роль 

міжнародних організацій в її формуванні. Всесвітня туристична організація: структура, роль 

та значення у формуванні міжнародних туристичних обмінів. Комітети та комісії ВТО: їх 

функції, завдання.  

Туристичні прибуття та 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.  

Тема 6. Туристична політика та механізм державного регулювання туризму 

України на сучасному етапі 

Структура управління туристичною сферою в Україні. Завдання та функції Державного 

агентства з туризму та курортів. Документи, які регулюють діяльність виконавчих органів в 

галузі туризму. Установи та організації управління туризмом в Україні: їх функції та 

завдання. Недержавні громадські організації та їх місце в регулюванні розвитку туристичної 

сфери. 
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Державні, національні програми розвитку основних туристичних дестинацій. Державна 

програма розвитку туризму. Програми розвитку окремих видів туризму. Місцеві та 

регіональні туристичні програми та концепції. 

Організаційно-правовий механізм регулювання туристичної діяльності. Закон України 

«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 і місцевий бюджети. 

Екологічний механізм регулювання туризму. 

Тема 7. 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. Порядок надання 

туристичних послуг. Порядок проведення екскурсійної діяльності. Порядок надання дозволів 

на туристичний супровід . Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. Ліцензування та 

сертифікація транспортних перевезень, сертифікація маршрутів. Сертифікація закладів 

готельного господарства та ресторанного бізнесу. 

Теоретичні питання 

1. Туризм як соціально-економічна система 

2. Поняття туристської послуги, її  соціально-економічна   характеристика 

3. Зовнішні та внутрішні умови та фактори  розвитку туризму 

4. Туристичний продукт та його складові 

5. Специфічні особливості туристичного продукту як товару 

6. Форми, види та типи туризму 

7. Класифікація маршрутів  

8. Критерії та класифікація турів 

9. Класи туристського обслуговування 

10. Інноваційні типи турів 

11. Види туристичних підприємств – туроператори та тур агенти 

12. Туроператори масового ринку 

13. Спеціалізовані туроператори 

14. Типи туристів та ознаки їх класифікації 

15. Особливості діяльності різних видів туристських підприємств 

16. Виробники туристських послуг 

17. Питання періодизації історії світового туризму 

18. Характеристика розвитку туризму в світі на сучасному етапі 

19. Подорожі в Стародавньому світі  

20. Туризм у  Середньовічній Європі 

21. Туризм в епоху Відродження 

22. Перші організовані туристичні подорожі в світі 

23. Світова туристична політика та роль міжнародних організацій в її формуванні 

24. Всесвітня туристична організація: структура, роль та значення у формуванні 

міжнародних туристських обмінів 

25. Міжнародні туристичні організації 

26. Кодекс туриста та Хартія туризму 

27. Глобальний етичний кодекс туризму 

28. Гаазька декларація з туризму 
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29. Недержавні громадські туристичні організації України та їх місце в розвитку сфери 

туризму 

30. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні 
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2.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» 
 

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна. 

Підходи до визначення туризму та їх географічна інтерпретація :статистичний, 

функціональний, сутнісний (системний). Туризм як соціоеколого-економічна система та 

об'єкт дослідження географічної науки. Еволюція туризму в контексті географічної науки. 

Туристський рух, історичні періоди розвитку туристського руху. Еволюція наукових 

досліджень в царині географії туризму. 

Особистісні (людські) та територіальні (географічні) детермінанти туризму. 

Туристська активність людини та фактори, що її формують. Туристська мотивація. 

Туристські потреби. Рекреаційні потреби. Психотипи туристів та їх взаємозв'язок з цілями і 

мотивами туристичної подорожі. Туристська біографія. Туристичний потенціал території та 

загальна характеристику його складових елементів. Туристські атракції (туристські, 

принади). Туристична .нфраструктура. Туристичні умови. Туристичні інститути. 

Туристична інформація. 

Система географічних наук в туризмі. Об'єкт, предмет і завдання географії туризму. 

Географія туризму та рекреаційна географія: спільні риси та відмінності, Термінологічний 

апарат географії туризму. Туристська дестинація. Класифікація туризму з позицій 

географічної науки. Форми та види туризму.  

Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму. Геопросторові моделі 

туризму. Моделі туристських переміщень. Модель розкладу відстані. Структурні моделі 

туризму. Модель територіально-рекреаційної системи. Моделі «відбуття - прибуття». 

Концепція сталого розвитку туризму.  
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Тема 2. Методологія та методика географічний досліджень в туризмі. 

Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу території. 

Накопичення, упорядкування та аналіз географічної інформації для цілей туризму. Джерела 

інформації географії туризму. 

Методи збору географічної інформації. Опис. Запит інформації. Інвентаризація. 

Опитування. Щоденниковий метод. 

Оціночні методи. Інвентаризаційна таблиця. Туристичний паспорт території. Таблиця 

детермінант. Бальна бонітировка. Система коефіцієнтів та відносних показників. 

Нормативний метод. Методи класифікації в географії туризму. Система індикаторів та 

класифікаційних ознак, що використовується в географії туризму. 

Методи типології в географії туризму. Критерії типологічного аналізу території для 

географії туризму. Метод районування. Структурно-логічні моделі О.Бейдика. Рейтингові 

методи. Картографічний метод та форми його використання в географії туризму.  

Класичні туристичні карти. Туристичні картоїди. Ментальні карти. 

 

Тема 3. Географія туристських потоків, доходів та витрат. 

 Туристський потік та його географічна характеристика. Основні географічні 

закономірності функціонування туристських потоків. Регіони і центри, що генерують та 

регіони і центри, що приймають туристський потік. 

Класифікація туристських потоків за різними ознаками. Географічна оцінка 

туристського потоку. Показники, що визначають обсяги туристського потоку: кількість 

вибуттів та кількість прибуттів, тривалість перебування. Географія країн та регіонів за 

середньою тривалістю перебування туристів. Показники, що визначають інтенсивність 

туристського потоку: інтенсивність прибуттів та вибуттів туристів. Географія країн та 

регіонів за інтенсивністю прибуттів та вибуттів. Нерівномірність туристських потоків в 

світі. Показники, що визначають нерівномірність туристського потоку. Географія краї та 

регіонів з різними значеннями коефіцієнту нерівномірності туристського потоку. 

Географічна оцінка туристичних доходів та витрат. Країни «активного» та 

«пасивного» туризму. Географія країн та регіонів за туристичними доходами та витратами. 

Туристичне сальдо. Країни та регіони з позитивним та негативним туристичним сальдо. 

 

Тема 4. Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів. 

Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних ресурсів. Умови 

використання туристичних ресурсів: туристський інтерес та туристські враження. 

Властивості туристичних ресурсів. 

Підходи до класифікації туристичних ресурсів. Сутнісний підхід до класифікації 

туристичних ресурсів. Природні та антропогенні ресурси. Підхід П.Дефера: гідром, фітом, 

літом та антропоном. Класифікація О.Бейдика: природно-географічні, природно-

антропогенні, суспільно-історичні, «суперточка-тур», гомогенні_______, латентні, Типу 

«координата». 

Діяльнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів: туристичні блага, 

туристичні антропогенні ресурси, туристична інфраструктура. Ціннісний підхід: світова 

природна та культурна спадщина (список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), національне 

культурно-історичне і природне надбання, туристичні ресурси місцевого значення. 

Туристичні ресурси в сучасних світових та національних конкурсах-проектах: «Нові сім 

чудес світу», «Нові сім природних чудес світу», «Сім чудес України», «Сім природних чудес 

країни» та ін. 
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Класифікація туристичних ресурсів та ступенем використання та за обсягами 

туристських потоків. 

Проблеми освоєння та користування туристичними ресурсами. Реєстр туристичних 

ресурсів. Кадастр туристично-рекреаційних ресурсів. 

Паспортизацію туристично-рекреаційних ресурсів. Економічна, соціальна та 

екологічна оцінка туристичних ресурсів. Гранично допустимі щільність та гранично 

допустиме навантаження. 

 

Тема 5. Природні туристичні ресурси. 

Географічна оцінка кліматичних ресурсів. Різновиди кліматичних ресурсів. 

Характеристика комфортних кліматичних умов: середньодобова температура повітря 

впродовж певного періоду часу, сніговий покрив, режими ультрафіолетової радіації, 

іонізації повітря, атмосферного тиску, вологості повітря, опадів, переміщення повітряних: 

мас. Мікроклімат сольових шахт та печер. Кліматичні курорти та курортні місцевості. 

Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів. Характеристика мінеральних вод, 

грязей та озокериту. Бальнеологічні та бальнеогрязьові курорти та курортні місцевості. 

Географічна оцінка водних туристичних ресурсів, Характеристика океанів, морів, 

озер, річок як туристичних ресурсів. Узбережжя, як атрактивна туристична зона. 

Характеристика та види пляжів. Купальний сезон. 

Гідрологічні та гідротехнічні водні об'єкти та їх туристична привабливість: 

аквапарки, водосховища, ставки, водоспади, джерела, витоки річок. Географічна оцінка 

біотичних туристичних ресурсів. Туристична привабливість лісів, лісостепу, степу, боліт. 

Природні ландшафти. Паркові зони, заказники та ботанічні пам'ятки природи як атрактивні 

туристичні об'єкти. Туристична привабливість представників флори і фауни. Ресурси 

природно-заповідного фонду. Географія природних біосферних  заповідників, національних 

природних парків. 

Туристична привабливість природно-антропогенних біотичних ресурсів: парки-

пам'ятки садово-паркового мистецтва, дендропарки, ботанічні сади, зоологічні парки, 

акваріуми та океанарії. Мисливські угіддя. Мисливська фауна. 

Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси. Пейзажна естетика, живописність та 

різнохарактерність ландшафту. Географічна оцінка рельєфу, як туристичного ресурсу. 

Туристична привабливість гір, гірських хребтів, височин, низовин, карстових, печер. 

Ландшафтні парки. 

 

Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму. 

Сучасні види культурно-історичних ресурсів. Географія найбільш атрактивних 

культурно-історичних ресурсів України, Європейського туристичного регіону, світу.  

Культурна спадщина як ресурс туризму, її матеріальні і нематеріальні складові. 

Фактори, що визначають туристський інтерес до культурно- історичних цінностей 

дестинації. 

Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів. Туристична привабливість 

археологічних пам'яток України, Європейського регіону, світу. 

Архітектурні туристичні ресурси. Туристична привабливість архітектурних пам'яток 

України, Європейського туристичного регіону, світу. Пам'ятки історії та культури. 

Туристична привабливість музеїв та музеїв- заповідників. Садиби, фортифікаційні споруди, 

замкові та монастирські комплекси, як ресурси туризму. Історичні міста. Монументальне 

мистецтво. 

Техногенні туристичні ресурси.  
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Етнічні та етнографічні ресурси. Туристський інтерес до етнографічних  

особливостей населення. Пам'ятки етнографії, що відображають етнічні та культурно-

побутові процеси народів дестинації. Етнічна культура. Традиційні промисли та ремесла. 

Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх географічна характеристика. 

 

Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму. 

Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Інфраструктура купально-

пляжного туризму. Географія центрів купально-пляжного туризму в Україні, Європейському 

туристичному регіоні, світі. 

Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. Види лікувально-

оздоровчого туризму. Типологія курортів. Географія основних курорів та центрів 

лікувально-оздоровчого туризму України, Європейського туристичного регіоні, світу. 

Географічна характеристика розважального туризму, різновиди розважального 

туризму. Географія центів розважального туризму України, Європейського туристичного 

регіону, світу. 

Географічна характеристика круїзного туризму. Види круїзів, круїзні судна. 

Географія центрів, районів розвитку та маршрутів круїзного туризму в світі. 

 

Тема 8. Географія активних видів туризму. 

Географічна характеристика гірськолижного туризму. Історій, види та 

інфраструктура гірськолижного туризму. Географія центрів та регіонів розвитку 

гірськолижного туризму в Україні, Європейському туристичному регіоні, світі. 

Географічна характеристика дайв-туризму. Види дайвінгу. Інфраструктура дайвінгу. 

Географія центрів та регіонів розвитку дайв-туризму в Україні, Європейському регіоні, світі. 

Географічна характеристика гольф-туризму. Географія центрів та регіонів розвитку 

гольф-туризму в Європейському туристичному регіоні та світі. 

Географічна характеристика екстремального та пригодницького туризму. 

Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального туризму. 

Види пригодницького туризму: географія центрів та регіонів розвитку 

екстремальних, та пригодницьких, видів туризму в Україні, Європейському туристичному 

регіоні, світі. 

 

Тема 9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму. 

Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) туризму. Види 

культурно-пізнавального туризму. Географія найбільш атрактивних маршрутів та регіонів 

розвитку культурно-пізнавального туризму. 

Географічна характеристика подієвого туризму. Класифікація подієвого туризму. 

Географія турів, центрів та регіонів подієвого туризму в Україні, Європейському 

туристичному регіоні, світі. Перспективи та потенціал розвитку подієвого туризму. 

 

Тема 10. Географія ділового туризму. 

Видова структура ділового туризму. Класичні ділові поїздки та МІСЕ- поїздки. 

Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму. 

Географія центрів та країн розвитку конгресно-виставкового туризму. 

Характеристика інсентів туризму. Організатори МІСЕ-заходів. Географія центрів 

ділового туризму в Україні та світі. 

 

Тема 11. Географія релігійного туризму та паломництва. 
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Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та релігійнийтуризм 

культурно-пізнавального характеру. Види, функції та особливості паломництва. Релігійні та 

культові центри. Релігійні організації. Географія центрів та регіонів паломництва та 

релігійного туризму у християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі, індуїзмі. 

 

Тема 12. Географія міського, сільського та екологічного туризму. 

Географічна характеристика міського туризму. Міста як туристичні центри,їх функції 

та типи. Туристичний потенціал міста. Малі та великі міста –туристичні центри. Туризм в 

мегаполісах та його географічна оцінка в умовах глобалізації. 

Основні підходи до визначення сільського туризму. Моделі організації сільського 

туризму. Географія розвитку сільського туризму в Україні та світі.  

Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму. Види екологічного туризму. 

Об’єкти та інфраструктура екологічного туризму.  

Географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму в Україні, 

Європейському туристичному регіоні та світі. 

 

Теоретичні питання 

1. Класифікація туристичних ресурсів. 

2. Фактори, що формують туристську активність. 

3. Туристична інфраструктура: поняття та основні елементи 

4. Географія центрів купально-пляжного туризму в туристичних регіонах світу і в 

Україні. 

5. Географія лікувально-оздоровчого туризму в туристичних регіонах світу і в Україні. 

6. Географія центрів розважального туризму в туристичних регіонах світу і в Україні. 

7. Географія районів розвитку круїзного туризму в світі. 

8. Географія центрів розвитку гірськолижного туризму в світі та Україні. 

9. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-туризму в світі та Україні. 

10. Географія центрів розвитку гольф-туризму в регіонах світу. 

11. Географічна характеристика екстремального та пригодницького туризму в Україні та 

регіонах світу. 

12. Географія та характеристика центрів культурно-пізнавального туризму в туристських 

регіонах світу та в Україні. 

13. Географія центрів подієвого туризму в світі та Україні. 

14. Видова структура ділового туризму: МІСЕ. 

15. Географія центрів ділового туризму в туристських регіонах світу та в Україні. 

16. Види релігійного туризму. 

17. Географія центрів релігійного туризму у християнстві. 

18. Географія центрів релігійного туризму у ісламі. 

19. Географія центрів релігійного туризму у буддизмі. 

20. Географія центрів релігійного туризму у іудаїзмі. 

21. Географія центрів релігійного туризму у індуїзмі. 

22. Міста як туристичні центри, їх функції та типи. 

23. Світові туристичні міста – мегаполіси їх характеристика. 

24. Визначення та види сільського туризму. 

25. Географія розвитку сільського туризму в Україні та світі. 

26. Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму. 

27. Види екологічного туризму. 

28. Об’єкти та інфраструктура екологічного туризму. 



12 
 

29. Географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму в туристичних регіонах 

світу та в Україні. 

30. Світова культурно-історична спадщина ЮНЕСКО: географічна характеристика. 
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Альтерпрес, 2007. – 369 с. 

7. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: 

Підручник. - К. 6 Знання, 2008.- 661 с. 

8. Романов А.А.Ю Саакянц Р.Г. География туризма : Учебное пособие. – М.: 

Советский спорт, 2002. – 464 с. 

9. Санинская А.А., Кусков А.С., Козырева О.Н., Асташкина М.В.,География туризма. 

– М.: Альфа – М, Инфра – М, 2008. – 432 с. 

10.Смаль І.В Туристичні ресурси світу. – Ніжин: Видавництво ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с. 

 

2.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"ТУРОПЕРЕЙТИНГ" 
 

Тема 1. Теоретичні основи туроперейтингу 

 

Характеристика основних понять як об’єктів вивчення дисципліни. Поняття 

«туроперейтинг» та види діяльності туроператора. Основні функції туроператорської 

діяльності. Класифікація та види туроператорів. Основні типи туроператорів. Основні 

функції туроператорів. Середовище функціонування туроперейтингу. Зовнішні та внутрішні 

фактори туроперейтингу. Структура та геопросторова організація туристичного ринку. 

Суб’єкти ринку виробника, їх класифікація та характеристика. Сучасні тенденції розвитку 

туроперейтингу. 

 

Тема 2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі 

 

Нормативно-правові вимоги організації туроператорського та турагентського бізнесу. 

Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та турагентського бізнесу. Типова 

організаційна структура туроператора: взаємозв’язок роботи і підрозділів. Характер 

контрактних стосунків між туроператором і турагентством. Контрагентська мережа і основні 

умови агентських угод. Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. Основні 

функції турагентів. Роль турагентств в турбізнесі. Види ринкових каналів просування 

туристичного продукту. Формування збутової мережі туроператорів. 

 

Тема 3. Технологія створення туристичного продукту та формування його 

асортименту 
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Зміст робіт з туристичного проектування. Асортимент послуг туроператорів. 

Диференціація пропозицій туроператора. Етапи розробки туру. Вибір географії подорожей та 

сегментування на різних туристичних ринках. Мотивація подорожей та формування пакетів 

послуг. Позиціонування турів та туроператорів на конкурентному ринку. Визначення 

портрету споживача й потреб туристів. Стадії планування туристичного пакету. Договірний 

план та переговори з постачальниками послуг. Принципи вибору місць прийому. 

Послідовність робіт стосовно вибору постачальників послуг (контрагентів). Ухвалення 

рішення про місце призначення, засоби розміщення, тривалість туру. Перелік технологічної 

документації при формуванні турів. Калькулювання вартості туру. 

 

Тема 4. Правила формування програм перебування туристів  
Характеристика термінів: "програмне обслуговування в туризмі","програма 

перебування туристів". Елементи програми туристичного обслуговування. Фактори, які 

впливають на структуру туру та комплектацію програм перебування туристів. Види 

програмних заходів та їх характеристика. Алгоритм розроблення програми обслуговування. 

Програма туристичного обслуговування. Правила розробки програм перебування туристів. 

Технологічні документи і правила їх оформлення. Визначення програмного туризму. 

Програмний туризм та особливості формування пакетних турів. Види програм 

обслуговування: рекреаційна, курортна, пізнавальна, спортивна, освітня, ділова та інші. 

Принципи формування туристсько-екскурсійних програм обслуговування. 

 

Тема 5. Організація обслуговування клієнтів в туристичному агентстві 

Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних туристів. 

Основні фактори, що впливають на поведінку покупців. Форми та стилі обслуговування 

клієнтів. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів. Формування 

комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної фірми у спілкуванні з клієнтами. 

Нівелювання комунікативних бар’єрів. Формування банку даних постійних клієнтів 

туристичної фірми. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. 

 

Тема 6. Рецептивний туроперейтинг 

Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Ресурси рецептивного 

туроперейтингу. Туристичні ресурси рецептивного туропейтингу в Україні. Туристичні 

центри та дестинації рецептивного туропейтингу. Види туризму рецептивного українського 

туропейтингу. Диференціація пропозицій рецептивних туроператорів. Формування 

взаємовідносин з продуцентами (готельними підприємствами, авіаційними, залізничними, 

круїзними, екскурсійними компаніями та ін.) туристичних послуг. Форми співпраці 

рецептивних туроператорів з продуцентами туристичних послуг. Формування каталогу 

пропозицій рецептивного туроператора. Особливості формування програм прийому та 

організації відпочинку іноземних туристів. Брендування, просування та організація збуту 

продукту туроператора 

 

Тема 7. 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 
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формальності, освоєність та оригінальність турпродукту. Мета та критерії оцінювання 

туристичного ринку закордонної країни. Туристичний пакет як найпопулярніша форма 

продажу турпродукту. Формування каталогу пропозицій ініціативного туроператора. Бонусні 

програми туроператорів та налагоджування відносин із зарубіжними та вітчизняними бізнес-

партнерами 

 

Тема 8. Організація туристичних подорожей туроператором  
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. Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних 

підприємств. Наземне обслуговування. Процедура бронювання пакетних турів. Правила 

оформлення замовлень на комплексне туристичне обслуговування. Види та форми 

розрахунків за туробслуговування. Обов'язки представника туристичної компанії за кордоном 

та його повноваження. Суть 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. 

 

Тестові завдання 

1. Який фактор планування подорожі займає останнє місце за пріоритетом вимог 

українських туристів: 

a) безпека подорожі 

b) комфортабельність 

c) швидкість доставки 

d) вартість пільг 

 

2. Тезою „Наші менеджери пройшли підготовку в Голландії” оператори привертають 

увагу туриста, щоб звернути увагу на 

a) унікальність туру 

b) тривалість туру 

c) набір екскурсій 

d) якість підготовки працівників фірми 

 

3. Паспортно-візова послуга є 

a) основною 

b) перехідною 

c) спеціалізованою 

d) додатковою 

 

4. Що головне при виборі профілю роботи туроператора: 

a) колір 

b) форма 

c) кількість ринків 

d) цінова стратегія на ринку 

 

5. «Твін» - це: 
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a) новий тур 

b) танок 

c) танок в Африці 

d) 2- х кімнатний гостинний номер 

 

6.  «Invoice» в туроперейтингу – це: 

a) тимчасове посвідчення 

b) посвідчення туроператора 

c) туристський ваучер 

d) туристський якісний продукт 

 

7.  «Meet» в туроперейтингу – це: 

a) інформація туроператора 

b) відмова туроператора від надання інформації 

c) прийом туристів з держави інкамінг - оператора 

d) прийом туристів з держави аутгоінг – оператора 

 

8. Девіз „П’ять столиць Європи за 7 днів” використовується туроперейтингу для 

a) диференціації турів 

b) дистанції турів 

c) дисертифікації турів 

d) звернення клієнта на унікальність туру 

 

 

9. Девіз „Остров Цейлон – острів спецій” використовується в туроперейтингу для 

звернення уваги клієнтів на 

a) унікальність туру 

b) унікальність екскурсій в турі 

c) унікальність в модифікації туру 

d) унікальність якості фахового рівня туроператора 

 

10. «TRPL» в туроперейтингу – це: 

a) вид на газон 

b) з людини на добу 

c) спецпропозиція 

d) трьохмісний номер 

 

11. «C / in; c / ont» в туроперейтингу – це: 

a) розрахункова година в готелі 

b) вид з вікна 

c) проживання дорожчає 

d) сьогодні одна ціна, а завтра інша 

 

12. Абсолютні флатери – це: 

a) вид туроператора, який планує, просуває, реалізує тури в своїй державі 

b) флатери, які надають повний обсяг послуг 

c) оператори, які не користуються літаками 
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d) туроператори, які першими купують за договором чартеру літак і оплачують авіарейс 

повністю 

 

13. Відносні флатери – це: 

a) оператори, які не користуються літаками 

b) вид туроператора, який планує, просуває, реалізує тури в своїй державі 

c) флатери, які відносять себе до торговців платними послугами 

d) туроператори, які не можуть самостійно оплатити авіарейс 

 

14 «Інсайдинг» – це: 

оператор, який продає тури за кордоном українським громадянам 

a) оператор, який просуває закордонні тури громадянам інших країн 

b) туроператор, який планує, просуває, реалізує тури в своїй державі українським 

громадянам 

c) правильна відповідь відсутня 

 

15. Головною перевагою багатопрофільних туроператорів є: 

a) малий об’єм збуту продукції 

b) низький професіоналізм в роботі за багатьма напрямками 

c) високий професіоналізм в роботі за окремими напрямками 

d) великий об’єм збуту продукції 

 

16. Що не відноситься до класифікації факторів зовнішнього середовища: 

a) динамічні і статистичні  

b) динамічні екстенсивні, інтенсивні, негативні 

c) сезонні 

d) місцерозташування 

 

17. Появу нових конкурентів на турринку не можливо попередити: 

a) підвищенням цін на землю  

b) подорожчанням оренди 

c) переорієнтацією кадрів 

d) створенням нових агентських мереж 

 

18. Чи вірне твердження: «члени фокус – групи повинні бути активними покупцями 

турпослуг» 

a) так 

b) ні 

c) ні при яких умовах 

d) при хорошій погоді 

 

19. Основною відмінністю між оператором і агентом за системою доходів: 

a) оператор купує турпродукт і формує прибутки з різниці між ціною купівлі та ціною 

продажу 

b) оператор реалізує продукт іншого виробника 

c) прибуток агента формується з різниці між ціною та купівлею 

d) агент діє як оптовий продавець 
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20. Постачальники послуг – це: 

a) усі підприємства і організації, які беруть участь в комплексному обслуговуванні 

туристів під час туру 

b) готелі, ресторани 

c) турорганізації 

d) туроператори, турагенти 

 

21. Спортивна послуга в туроперейтингу є 

a) основною 

b) додатковою 

c) спеціалізованою 

d) всі варіанти вірні 

 

22. Екскурсійна послуга є 

основною 

a) додатковою 

b) спеціалізованою 

c) правильна відповідь відсутня 

 

23. Оберіть вірний порядок етапів розробки нового туру (з початку до завершення)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a) пошук ідеї-відбір ідеї-розробка стратегії маркетингу 

b) пошук ідеї-відбір ідеї-розробка стратегії маркетингу-розробка турпродукту 

c) пошук ідеї-відбір ідеї-розробка стратегії маркетингу-розробка турпродукту-

випробовування продукту в ринкових умовах 

d) пошук ідеї-відбір ідеї-розробка тур продукту 

 

24. Кінцевим етапом технологічного процесу розробки нового туру є 

a) укладання угод з постачальниками послуг 

b) забезпечення туристів прохідними документами 

c) призначення керівника на маршрут 

d) проведення туру 

 

25. Послуга туроператора є 

a) основною 

b) додатковою 

c) спеціалізованою 

d) правильна відповідь відсутня 

 

26. За характером та обсягами діяльності туристичні агенства поділяються на: 

a) туроператорів та турагентів 

b) фірми, об’єднання, асоціації 

c) національні та міжнародні 

d) регіональні, загальнодержавні 

 

27. До основних функцій турагента належать: 

a) збут турпослуг виробників та туроператорів 

b) управління операційною системою «виробник – споживач» 

c) формування пакетів турпослуг 
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d) пошук клієнтів 

 

28. Що є основою формування туристичного ринку: 

a) попит 

b) забезпечений попит 

c) платоспроможний попит 

d) пропозиція 

 

29. Тур- це 

a) туристична подорож 

b) туристична поїздка 

c) туристична програма 

d) усі відповіді правильні 

 

30. Тури у складі групи туристів, які здійснюються за заздалегідь спланованим 

маршрутом з певним набором туристичних послуг. Мова іде про: 

a) тематичний тур 

b) основний тур 

c) кільцеві тури 

d) групові тури 

 

31. Тури, склад послуг в яких визначається самим замовником, а програма туру 

формується в момент продажу послуг туристу. Мова іде про: 

a) комбіновані тури 

b) сезонні тури 

c)  індивідуальні тури 

d) СЕТ - тури 

 

32. Тури, в яких окрім основних послуг переважають заходи розважального характеру, 

анімаційні та музичні програми тощо. Мова іде про: 

a)  молодіжно - студентські 

b) рекламний тур 

c) "Система фортуна" 

d) основні тури 

 

33. Тури у складі групи туристів, які здійснюються за заздалегідь спланованим 

маршрутом з певним набором туристичних послуг. Мова іде про: 

a) тематичний тур 

b) основний тур 

c) кільцеві тури 

d)  групові тури 

 

34. Тури, що призвані стимулювати продаж основних і знаходяться, як правило, на 

стадії росту та зрілості. Мова іде про: 

a) основні тури 

b)  тактичні тури 

c) стратегічні тури 

d) підтримуючі 
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35. Тури з відвідуванням декількох пунктів обслуговування, що вирізняються 

неспівпаданням пунктів початку та завершення подорожі. Мова іде про: 

a) тематичні тури 

b) кільцеві тури 

c) радіальні тури 

d)  лінійні тури 

 

36. Програми перебування на круїзному судні, які включають змістовну програму 

відпочинку та берегову програму (сукупність послуг: екскурсії, відвідування театрів, 

анімаційні програми :), що надаються учасникам круїзу в портах заходу судна в період 

його зупинки. Мова іде про: 

a) групові 

b)  круїзні тури 

c) індивідуальні тури 

d) молодіжно - студентські тури 

37. Тури, насичені спортивними заходами чи з активними засобами пересування 

(походи, велотури, пригодницькі експедиції:). Мова іде про: 

a) комбіновані тури 

b) курортно - оздоровчі 

c)  спортивні тури 

d) шоп - тури 

 

38. Тур, що складається з різних видів послуг, кожна з яких може бути реалізована 

окремо та має власну роздрібну ціну. Вартість туру тотожна вартості послуг, що входять 

до нього і можуть додаватися до пакету туру при його комплектуванні або вилучатися з 

нього згідно з побажаннями клієнта. Мова іде про: 

a)  інклюзивні тури 

b) пекідж - тури 

c) тематичні тури 

d) шоп - тури 

 

39. Стандартні економічні тури для групового туризму. Мова іде про: 

a) групові тури 

b) індивідуальні тури 

c) "Каскад" 

d)  СЕТ - тури 

 

40. Індивідуальні тури для транзитних туристів. Мова іде про: 

a) Stop - overs 

b) індивідуальні тури 

c) комбіновані тури 

d) транзитні тури 

41. Продаж пакетів послуг зі знижкою за проживання, без вказівки конкретного готелю, 

назва якого стає відомою по прибутті на місце відпочинку. При цьому гарантується 

розміщення в готелі певної категорії. Мова іде про: 

a)  "Система - фортуна" 

b) рекламний тур 
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c) круїзні тури 

d) тактичні тури 

42. Українські туристи більше всього обирають для відпчинку 

a)  рекреаційний туризм 

b) культурно - оздоровчий 

c) спортивний 

d) релігійний 

 

43. Яка з туристичних послуг не є обов'язковою при купівлі туристичного пакету 

a)  послуга надання анімаційних послуг 

b) послуги транспорту 

c) послуги проживання 

d) правильна відповідь відсутня 

 

44. Програма перебування - це 

a)  набір запланованих послуг 

b) набір турів 

c) набір програм обслуговування 

d) набір туристичних маршрутів 

 

45. Туристичний продукт, який розробляє та збуває туроператор, складається з.. 

a) турпослуг 

b) туртоварів 

c) турресурсів 

d)  всі відповіді правильні 

 

46. Туристичний продукт, який розробляє та збуває туроператор, складається з 

яких послуг 

a) основних 

b) додаткових 

c) спеціалізованих 

d)  всі відповіді правильні 

 

47. Технологічний процес розробки нового туру має завершуватися 

a) оплата послуг 

b) бронювання туристичного обслуговування 

c) реалізація птівок 

d) контролем за якістю обслуговування 

 

48. Технологічний процес розробки нового туру має починатися з 

a) укладання договорів з постачальниками 

b) проведення туру 

c) підготовка путівок 

d) оформлення віз 

 

49. В технологічному процесі розробки нового туру після забезпечення туристів 

проїзними документами повинно бути 

a) оформлення страхових полісів 
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b) реалізація путівок 

c) прийом замовлення на тур 

d) укладання договорів з реалі заторами послуг 

 

50. Сезонність слід віднести до 

a) виду туризму 

b) форма туризму 

c) тип туризму 

d) правильна відповідь відсутня 

 

51. Який документ зайвий при складанні інформаційно-методичного 

забезпечення нового туру 

a) прайс - листи 

b) варіанти рекламних буклетів 

c) текст дорожньої інформації 

d) всі вказані документи обов'язкові 

 

52. Який документ зайвий при складанні інформаційно-методичного 

забезпечення нового туру 

a) прайс - листи 

b) варіанти рекламних буклетів 

c) текст дорожньої інформації 

d) ліцензія 

 

53. Який документ зайвий при складанні інформаційно-методичного 

забезпечення нового туру 

a) опис технологічних особливостей туру 

b) тексти - пам'ятки для туристів 

c) інформаційний листок 

d) сертифікат якості 

 

54. Який документ зайвий при складанні інформаційно-методичного 

забезпечення нового туру 

a) технологічна карта 

b) графік завантаження 

c) топографічні знимки з космосу 

d) ваучер 

 

55. Який документ зайвий при складанні інформаційно-методичного 

забезпечення нового туру 

a) технологічна карта 

b) графік завантаження 

c) інформаційний листок 

d) книги про країну 

 

56. Чи вказується набір послуг при укладанні договору між туроператором та 

турагентом 

a) так 
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b) ні 

c) інколи 

d) правильна відповідь відсутня 

 

57. При складанні програми обслуговування туроператор зазвичай укладає 

договір з турагентом 

a) так, завжди 

b) ніколи не укладає 

c) укладає за умов обов'язкового виконання 

d) усі відповіді правильні 

 

58. Програма обслуговування складається з урахуванням 

a) потреб туристів 

b) вимог туру 

c) тематикою туру 

d) усі відповіді правильні 

 

59. Програма обслуговування - це 

a) набір послуг 

b) набір дій 

c) набір заходів 

d) набір клієнтів 

 

60. Чому при розробці нового туру до Праги з Києва оператор обирає 

авіаперевезення? 

a) швидке перевезення 

b) зручне перевезення 

c) гарний вид з вікон 

d) легке бронювання 
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2.4.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 
Тема 1. Готельне господарство: сутність, функції, його роль у суспільстві 

Мета і завдання предмету, структура і взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Основні 

поняття і функціональні складові індустрії гостинності. Фактори, що впливають на стан і 

розвиток готельної індустрії. 

 

Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан індустрії гостинності та готельного 

господарства 

Типи будівель і споруд Древнього світу – прототипи  «готелю» та засобів відпочинку. 

Засоби розміщення і відпочинку часів Середньовіччя. зародження гостинності. Види 

архітектури засобів розміщення «Нового часу» (XV – XIX ст.). «Нова» архітектура (ХІХ–

ХХст.)   будівель відпочинку 

Сучасна рекреаційна архітектура. Сучасний розвиток світової гостинності. 

Сучасні тенденції розвитку готельної справи в Україні. 

 

Тема 3. Типологія та класифікація готельних підприємств 

Типологія засобів розміщення. Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО. 

Міжнародна класифікація готелів та проблеми її створення. 

 

Тема 4. Організаційні аспекти створення готелю. Ліцензування, сертифікація та 

категоризація  
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 Загальнодержавне регулювання готельного господарства в Україні. Галузеве 

законодавство готельного господарства. Ліцензування діяльності, яка здійснюється 

закладами розміщення. Сертифікація послуг готелів і послуг харчування закладів харчування 

при готелях. Європейські стандарти "зірковості" готельних підприємств. 

 

Тема 5. Організаційно-правова форма та  організаційна структура готельного 

господарства 

 Характеристика організаційно – правових форм та форм власності суб’єктів 

господарювання в готельному господарстві. Форми управління підприємствами готельного 

господарства. Форми об’єднань готельних підприємств. Фактори, що визначають вибір 

організаційної структури управління засобу розміщення. Типи організаційних структур 

управління в засобах розміщення. Професійно кваліфікаційна структура персоналу. Посадові 

інструкції працівників засобу розміщення. 

 

Тема 6. Архітектурно – планувальна організація підприємств готельного 

господарства 

Об’ємнопросторове рішення будівель підприємств готельного      господарства. 

Характеристика функціональних груп приміщень різних типів засобів розміщення. 

Взаємозв’язок просторовоархітектурного середовища і технологічних процесів готельного 

господарства. Вимоги до основних і допоміжних груп  приміщень підприємств готельного 

господарства.  

 

Тема 7. Меблі і умеблювання груп приміщень готелю,  та приміщень закладів 

харчування. Світло та колір в інтер'єрі 

Вимоги до сучасних мебльових виробів, їх класифікація. Композиційні принципи 

умеблювання інтер’єру. Умеблювання приміщень житлового поверху готелю. Умеблювання 

приміщень вестибюльної групи. Умеблювання приміщень закладів харчування. Умеблювання 

приміщень спеціального призначення і адміністративно-господарського призначення 

Проблема кольору в інтер’єрі. Колористична композиція будівлі і приміщень готелю. 

Світлорозподілення в приміщеннях готелю. 

 

Тема 8. Організація експлуатації підприємств готельного господарства 

Організація санітарно-технічного та інженерно-технічного обслуговування 

підприємств: санітарно-технічне оснащення засобів розміщення в залежності від типу і рівня 

комфорту. Технічне обладнання підприємств готельного господарства. Організація і 

управління інженерно-технічною службою. Організація матеріально-технічного постачання, 

складські приміщення: типові норми забезпечення і норми витрат прибиральних матеріалів, 

інвентаря, миючих засобів, заміна обладнання, білизни.  

 

Тема 9. Організація безпеки в підприємствах готельного господарства 

Організація протипожежного захисту готелів. Прогресивні іноземні розробки систем 

пожежної безпеки. Організація роботи служби охорони праці і техніки безпеки. Охоронна 

сигналізація – засіб контролю за безпекою номерного фонду готелів. Організація роботи 

служби безпеки готелю. 

 

Тема 10. Організація гостинності при «виробництві» та «споживанні» готельних 

послуг в засобах розміщення 
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Організація послуг гостинності в засобах розміщення та відпочинку. Організація 

гостинності при наданні послуг харчування при готелі. Умови харчування та методи 

обслуговування.  Організація гостинності при наданні додаткових послуг у готельному 

господарстві. 

 

Тема 11. Нормативи системи якості  послуг в засобах розміщення як складова 

гостинності 

Поняття  якості послуг. Базові елементи системи якості готельних і ресторанних 

послуг. Проектування якості  готельних послуг. Якість процесу обслуговування. Контроль 

за якістю послуг в готельних підприємствах. Корпоративна культура і культура 

обслуговування в засобах розміщення. 

 

Тестові завдання 

1. Кемпінг  це: 
a) асіб розміщення, розташований на огородженій території з місцями загального 

користування та для паркування автотранспортних засобів; 

b) засіб розміщення для однієї сім'ї з меблями та кухонним обладнанням, 

розташований у населеному пункті в рекреаційній зоні 

c) готель, що розташований на території курорту, має умови для відпочинку та 

рекреації 

2. Мотель  це: 
a) готель, розташований за межами міста вздовж доріг (автошляхів), що надає послуги в 

12поверхових будівлях або частинах будівель з окремими входами, має умови для 

паркування та технічного обслуговування автомобілів 

b) засіб розміщення пересувного типу для автотуристів (туристичний автобус  

c) або туристичний автомобіль, трейлер) з облаштованими зонами для надання послуг 

харчування, відпочинку та особистої гігієни 

d) готель, розташований поблизу вокзалу, аеропорту, приплаву; призначений для 

обслуговування, як правило, транзитних пасажирів 

3. Лотель  це: 
a) готель, призначений для перебування та обслуговування туристів, що займаються 

кінним спортом, має умови для утримання коней 

b) засіб розміщення для спільного короткотермінового перебування та відпочинку, 

розташований на туристичному маршруті з активним способом пересування; 

розрахований на самообслуговування 

c) засіб розміщення в мобільному автопричепі з умовами для приготування їжі 

4. Хостел  це: 
a) готель для молоді, з мінімальними зручностями, має умови та обладнання для 

самообслуговування 

b) засіб розміщення в окремо розташованій будівлі на території садиби 

фермерського сільського господарства 

c) засіб розміщення сезонного характеру, який має умови для здійснення у 

регламентованому режимі певної діяльності (сільськогосподарська, археологічна, 

екологічна тощо) під час відпочинку 

 

5. Ботель  це: 
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a) засіб розміщення, як правило, сезонного функціонування, розташований на воді 

(річка, водоймище) та береговій зоні, має умови для технічного обслуговування 

плавзасобів 

b) готель цілорічного функціонування, розташований на воді (річка, водоймище), має 

умови для приплаву плавзасобів 

c) засіб розміщення з легких будівельних матеріалів для проживання у літній період 

d) правильна відповідь відсутня 

 

6. Організатор з прийому гостей в готелі називається 
a) quest relation менеджер 

b) агент з бронювання 

c) агент з менеджменту 

d) всі відповіді вірні 

 

7. Організує прийом гостей на рецепції 

a) портьє 

b) агент з бронювання 

c) агент з аудиторської діяльності 

d) касир 

 

8. Генеральне прибирання номерів проводиться в готелі будьякої "зірковості" 
a) один раз на 710 днів 

b) згідно нарядузамовлення 

c) на прохання споживачів готельних послуг 

d) один раз на 1421 день 

 

9. Вологе прибирання проводять із застосуванням: 

a) хлорної кислоти 

b) соляної кислоти 

c) иючих засобів згідно ГОСТів 

d) правильна відповідь відсутня 

 

10. Щодня покоївка виконує: 

a) поточне і проміжне прибирання номерів 

b) поточне прибирання номерів 

c) проміжне прибирання номерів 

d) покоївка взагалі не займається прибиранням 

 

11. Організує замовлення квитків на літаки, потяги, театри: 

a) консьєрж 

b) адміністратор служби прийому та розміщення 

c) швейцар 

d) портьє 

 

12. За місткістю готельні номери класифікують на: 

a) президентський апартамент, апартамент, дуплекс 

b) одномісні, двомісні, тримісні та багатомісні 

c) однокімнатні, двокімнатні та багатокімнатні, сімейні номери 
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d) правильна відповідь відсутня 

 

13. Одноразові гігієнічні засоби користування викладають: 

a) на полиці у ванній кімнаті 

b) на полиці шафи 

c) на столі в кімнаті 

d) правильна відповідь відсутня 

 

14. Чисті рушники для гостей: 

a) залишають у ванній кімнаті або на ліжку 

b) викладають на спинку стільця у спальні 

c) видають під час поселення 

d) правильна відповідь відсутня 

 

15. Який документ дає право на поселення в готелі 

a) паспорт, водійське посвідчення 

b) військовий квиток, дозвіл на в'їзд в Україну 

c) учнівський квиток, паспорт 

d) немає правильної відповіді 

 

16. Якщо споживач готельних послуг залишив відкриту валізу на ліжку, покоївка: 

a) не чіпає валізи 

b) накриває валізу і переносить у передпокій 

c) переносить речі у шафу 

d) немає правильної відповіді 

 

17. Вимоги ГОСТів до готелів є 

a) мінімальними 

b) максимальними  

c) усередненими 

d) відповідними до європейських стандартів 

18. В Україні зовнішнім контролем за рівнем якості готельних послуг займаються: 

a) державні органи 

b) ринок 

c) союз власників готелів 

d) немає правильної відповіді 

 

19.  Термін «гостинність» був уведений… 

a) інспекторами Міжнародної готельної асоціації у 1972 р.; 

b) експертами ХОТРЕК у 1982 р.; 

c) інспекторами Всесвітньої туристичної організації у 1985 р.; 

d) фахівцями Міжнародної асоціації готелів і ресторанів у 1990 р. 

20.  Готельний ланцюг передбачає… 

a) об’єднання або будівництво готелів під спільною назвою; 

b) об’єднання кількох готельних підприємств у колективний бізнес, що проводиться 

під єдиним керівництвом, у межах єдиної концепції просування продукту і під 

спільною торговою маркою; 
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c) управління готельним бізнесом на умовах франчайзингу з метою просування 

готельного продукту під спільною торговою маркою 

d) немає правильної відповіді 

 

21. До індивідуальних засобів розміщення відносять: 

a) будинки відпочинку, туристські притулки, квартири; 

b) будинки, квартири, кімнати в квартирах; 

c) мебльовані кімнати, гуртожитки, туристичні бази; 

d) пансіони, апартготелі, кімнати в квартирах, котеджі. 

22. Розміщення на розсуд готелю в готельному господарстві позначається:  

a) BO;  

b) ROH ; 

c) MB ;  

d) HV . 

 

23. В міжнародному туристичному бізнесі готель, який являє собою комплекс бунгало, 

позначається як:  

a) BO ;  

b) ROH ;  

c) MB ; 

d) HV . 

 

24. Основним критерієм класифікації готелів у всіх країнах є:  

a) місце розташування;  

b) рівень комфорту;  

c) якість обслуговування;  

d) інженернотехнічне устаткування; 

25. Двоповерховий номер в готелі називається терміном:  

a) duplex; 

b) apartment;  

c) duplex studio;  

d) superior duplex.  

26. Номери в готелі, наближені до виду сучасних квартир, що мають місце для 

приготування їжі або окрему кухню, і складаються з декількох кімнат називається 

терміном:  

a) duplex;  

b) apartment;  

c) studio;  

d) superior.  

27. Однокімнатний номер в готелі більше стандартного з вбудованою кухнею 

називається терміном:  

a) duplex;  

b) apartment; 

c) studio;  

d) superior deluxe. 

28. Управління згідно договору франчайзинга – це: 
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a) контрактне партнерство між власниками готельних компаній і незалежними 

готельними підприємствами, які купують право на виробництво і реалізацію від 

його імені і під торговою маркою компанії власника певного виду товарів і послуг 

b) контракт, що укладається між власником готелю і компанією або менеджером, які 

спеціалізуються  в управлінні такого типу підприємствами 

c) контрактне управління, як передбачає  об’єднання підприємств, метою якої є 

спільна організація комерційної діяльності 

d) жодна відповідь не є вірною 

29. Оберіть найбільш відомі готельні PMS: 

a)  Opera, Fidelio v.8, LIBICA 

b) Opera, Lidl, Fidelio  v.8 

c) Fidelio v.8, Quantun, Hotel 

d) жодна відповідь не є вірною 

30. Яка готельна мережа створила власну PMS під назвою OnQ5? 

a) Feirmont 

b) Hilton 

c) Best Western 

d) Hyatt 

 

31. З якими  історичними  особливостями  розвитку суспільства пов'язана поява 

перших гостьових дворів: 

a) активний розвиток торгівлі і пов'язаних з нею подорожей 

b) активізація релігійного життя 

c) розвиток нових політичних відносин 

d) всі варіанти вірні 

32. На діяльність підприємств гостинності Римської держави впливало: 
a) соціальне розшарування населення за класами 

b) релігійні уподобання 

c) належність підприємств до державної власності 

d) всі варіанти вірні 

33. На розвиток готельної справи в епоху Середньовіччя значний вплив справляли: 

a) релігійні традиції 

b) розвиток торгових шляхів 

c) Кодекс Хамурапі 

d) всі варіанти вірні 

 

34. Постоялі двори в Україні з'явилися, в: 

a) епоху Середньовіччя 

b) Стародавній період 

c) Новий час 

 

35. До характерних особливостей XVI століття належить: 

a) відкриття перших кав'ярень 

b) створення каретних готелів         

c) створення спеціальних домів для паломників 

d) Всі варіанти вірні 

36. Для  якого  історичного   періоду  характерним  є  відкриття транзитних готелів при 

вокзалах: 
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a) епоха Середньовіччя 

b) Новий час 

c) Стародавній період 

d) Правильна відповідь відсутня 

37. Основою для розвитку послуг готельного господарства є: 

a) індустрія туризму 

b) внутрішні і зовнішні соціальноекономічні процеси у міністерствах 

c) розвиток інформаційних технологій 

d) всі варіанти вірні 

38. Головне призначення підприємств готельного господарства полягає в: 

a) організації комфортного та якісного забезпечення мотиваційних вимог туриста 

b) створенні комплексного туристичного продукту 

c) наданні послуг гостинності 

d) Правильна відповідь відсутня 

39. Структуру індустрії туризму формує: 

a) система оподаткування 

b) інституційноорганізаційна підсистема 

c) транспорт 

d) всі відповіді вірні 

40. Компонентами територіально — господарської підсистеми є: 

a) туристичні ресурси 

b) система страхування 

c) туристичні підприємства 

d) всі відповіді вірні 

41. Головним лідером світового готельного фонду є: 

a) країни Європи 

b) США 

c) країни Азії 

42. Сучасними   тенденціями   розвитку   підприємств   готельного господарства 

останніх десятиліть є: 

a) зниження завантаження номерного фонду 

b) універсалізація обслуговування 

c) поглиблення спеціалізації готельної пропозиції 

d) всі відповіді вірні 

43. Об'єднання підприємств у готельні ланцюги надає можливість: 

a) інтеграції стратегії продажів і маркетингових зусиль за рахунок просування 

загального бренду 

b) застосування комп'ютерних технологій 

c) здійснювати контроль над якістю наданих послуг 

d) всі відповіді вірні 

44. Найпоширенішою формою організації готельних ланцюгів є: 

a) франчайзинг 

b) корпоративне управління 

c) об'єднання незалежних підприємств 

d) правильні відповідь відсутня 

45. Для підприємств готельного господарства договір франчайзинга, крім економічних 

аспектів господарської діяльності, визначає: 

a) цінову політику 
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b) рівень обслуговування 

c) напрями застосування інформаційних технологій 

d) Всі відповіді вірні 

 

46. Регуляторна мета нормативно-правових актів для  підприємств готельного 

господарства полягає у: 

a) збільшенні коефіцієнта завантаження 

b) збалансуванні інтересів споживача, виробника та суспільства 

c) класифікації типів підприємств готельного господарства 

d) всі відповіді вірні 

47. Сертифікація  послуг підприємств готельного  господарства необхідна для: 

a) диференціації засобів розміщення в залежності від асортименту і якості 

наданих послуг 

b) збільшенню мережі малих готелів 

c) розвитку інфраструктури 

d) всі відповіді вірні 

48. Типізація  це: 

a) метод наукового узагальнення, в основі якого лежить групування об'єктів за 

допомогою узагальненої моделі 

b) обліковоекономічна інформація 

c) інструментарій застосування науковометодичних прийомів дослідження 

d) всі відповіді вірні 

49. Типізація підприємств готельного господарства  це: 

a) об'єднання в групи готельних підприємств за загальними ознаками в залежності від їх 

функціонального призначення 

b) одиниця класифікації підприємств готельного господарства за функціональним 

призначенням 

c) об'єднання в мережі на основі франчайзингу 

d) Правильна відповідь відсутня 

 

50. Пансіонати призначені для: 

a) тривалого відпочинку протягом 1020 днів 

b) відпочинку та лікування протягом 1040 днів 

c) відпочинку та лікування протягом 12 днів 

d) Термін перебування нерегламентований 

51. У розвитку сільського зеленого туризму приймають участь: 

a) сільські туристичні будинки 

b) сільські пансіонати 

c) фермерські туристичні бази 

d) Всі відповіді вірні 

52. Шале, вілла, дача — це: 

a) засоби для розміщення туристів 

b) засоби розміщення для сну 

c) відокремлена територія для туристів 

d) Всі відповіді вірні 

53. Класифікація підприємств готельного господарства за категоріями  це: 

a) групування за ознаками, що характеризують умови організації проживання 

споживачів готельних послуг 
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b) групування  за ознаками,  що  характеризують  функціональне призначення 

c) групування за ознаками, що характеризують кадровий склад 

d) Всі відповіді вірні 

54. Рівень комфорту  це комплексний критерій, складовим елементом якого є: 

a) стан номерного фонду 

b) середній вік персоналу 

c) організаційна структура 

d) Всі відповіді вірні 

55. В Україні для класифікації готелів за категоріями використовується система: 

a) корон 

b) літер 

c) зірок 

d) лелек 

56. Готельні ланцюги для визначення рівня комфорту використовують: 

a) власні класифікатори 

b) систему людських цінностей 

c) система відсутня 

d) правильна відповідь відсутня 

57. В Україні мотелі: 

a) не класифікують 

b) класифікують за категоріями 

c) правильної відповіді немає 

d) Мотелі взагалі не класифікують за категоріями 

58. До приміщень житлової групи належать: 

a) готельні номери 

b) коридори, холи, вітальні, номери всіх типів і категорій, а також приміщення 

для обслуговування на поверсі та для обслуговуючого персоналу 

c) коридори, холи, вітальні та номери 

59. Готельний номер  це: 

a) окреме приміщення з однієї чи декількох кімнат, обладнаних для тимчасового 

помешкання 

b) місце збору та відпочинку туристів та мешканців готелю 

c) житлове приміщення, головною функцією якого є організація праці, 

відпочинку та сну відпочиваючого 

60. Умови харчування споживачів готельних послуг у закладах ресторанного 

господарства з абревіатурою "ВВ" характеризуються так: 

a) у вартість проживання включено тільки сніданок 

b) у вартість проживання включено сніданок і вечеря 

c) у вартість проживання включено сніданок і вечеря (шведський стіл), а також 

алкогольні і безалкогольні напої власного виробництва 

d) правильна відповідь відсутня 
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2.5. ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Ситуація № 1 

Одному з менеджерів готельного комплексу керівництво запропонували поїхати на 

курси перепідготовки, де буде проводитись тренінг «Розуміння сучасного працівника». 

Менеджер відверто відмовлявся, пояснюючи це тим, що аналогічний семінар, на якому він 

був присутній в минулому році, не справив на нього належного враження, оскільки, на його 

думку, все почуте не має практичного застосування. Проблема полягає в тому, що багато 

досліджень – це справді серйозні розробки, але між теорією і тим, як це насправді працює, 

існує безмежна прірва. 

Питання: 

1. Чому менеджер вважає що ці теорії не мають практичного застосування та заважають 

працювати? 

2. Чи важно розуміти сучасного працівника? 

 

Ситуація № 2 

Уявіть, що ви менеджер вищої ланки великого курортно-готельного комплексу. 

Внаслідок недавньої природної катастрофи інша, схожа компанія,  понесла великі збитки 

(зруйнувалися будівлі). Всі курортні комплекси стали об’єктом перевірки на безпеку 

розміщення клієнтів. Ваш менеджер з безпеки експлуатації приміщень проінформував вас, 

що ваша компанія теж має потенційну проблему; він оцінив ймовірність аварійного випадку 

протягом наступних 5 років у 3%. Витрати на попередження випадку є досить великими. 

Однак у випадку, якщо проблема з’явиться витрати будуть в 15 разів більше. 

Питання: 

1. Яке рішення потрібно прийняти в цієї ситуації? 

2. Як може вплинути відсутність або наявність будь-яких дій на комерційний успіх 

компанії? 

 

Ситуація № 3 

Ви керуєте маленьким рестораном швидкого обслуговування. Власник наказав вам 

скоротити штат на двадцять робочих годин у тиждень. Ви маєте два варіанти вибору. Перший 

кандидат – жінка пенсійного віку, яка працює не на повну ставку. Вона живе на обмежені 

доходи, виховує трьох онуків і дуже потребує грошей, які вона тут заробляє. Іншим 
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кандидатом є студент, який також зайнятий неповний робочий день. Йому ще два роки до 

закінчення ВНЗ і він повинен працювати, щоб заплатити за навчання. 

Питання: 

1. Вирішить кого з працівників треба скоротити та проаналізуйте чому саме його? 

 

Ситуація № 4 

Ви власник бази відпочинку. Ви вирішили пожертвувати 50.000 грн. на гідну справу. 

Зробивши власне дослідження, ви виявили, що найбільше потребують коштів: місцевий 

притулок для бездомних, молодіжна футбольна команда, жіноча консультація та освітня 

програма для неписьменних дорослих. 

Питання: 

1. Визначте кому пожертвувати гроші. 

2. Охарактеризуйте форми заходів, які можна провести з благодійними намірами. 

3. Запропонуйте заходи, які окрім благодійних намірів, ще й можуть збільшити доходи в 

майбутньому. 

 

Ситуація № 5 

Ви керівник туристичної агенції. Кожного року ви укладаєте річний план роботи. 

Станом на кінець першого кварталу ви з’ясували, що відстаєте від запланованих результатів 

реалізації турпутівок і це може негативно вплинути на доходність вашого підприємства. 

Питання: 

1. Які кроки необхідно вжити менеджеру, щоб запобігти погіршенню стану 

підприємства? 

2. Які заходи треба розробити для поліпшення ситуації? 

 

Ситуація № 6 

Сьогодні на ранок ви викликали для розмови підлеглого, який часто запізнюється на 

роботу. Ви затримались вдома і прийшли на роботу з запізненням. Підлеглий вас чекав, 

сидячі в приймальній. 

Питання: 

1. Як ви поведете себе в даній ситуації з точки зору етики взаємовідносин і врахуванням 

психології впливу на підлеглих? 

2. Як ви будете розмовляти з ним? 

 

Ситуація № 7 

Керівник відділу реклами часто привласнював рацпропозиції робітників свого відділу. 

Через деякий час членам колективу це набридло, що стало причиною конфлікту між 

колективом і керівником підрозділу. 

Питання: 

1. Як повинен діяти в цій ситуації менеджер? 

2. Які форми заохочення треба ввести, щоб ця ситуація не повторювалась й далі? 

 

Ситуація № 8 

Вам необхідно призначити нового адміністратора готелю. Є троє претендентів. 

1 – ввічливий, вміє захопити людей, але не в міру балакучий; 

2 – для нього характерна суха ділова форма спілкування, нестриманість у судженнях; 

3 – тихий, сором’язливий, невпевнений в собі, але дуже ретельно виконує всі накази та 

розпорядження. 
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Питання: 

1. Кого б ви призначили на цю посаду? 

2. Аргументуйте - чому? 

 

Ситуація № 9 

Після довготривалої роботи над вдосконаленням певного турмаршруту ваша турфірма 

не змогла зробити ні чого нового (з об’єктивних причин – можливого суттєвого 

подорожчання туру). Оскільки покупці вже давно чекають «щось нового» ви вирішили, 

нічого не змінюючи, просто дати нову назву туру і вивести на ринок «новий» турпродукт. 

Питання: 

1. Чи погоджуєтесь ви з таким рішенням? 

2. Як це може вплинути на імідж фірми? 

 

Ситуація № 10 

Адміністратор готелю в присутності клієнтів, які тільки заселяються,  аналізує інших 

клієнтів, які вже деякий час перебувають в готелі. В розмові з портьє він  збуджено 

характеризує їх поведінку, манеру вдягатись та їсти в ресторані готелю. 

Питання: 

1. Які помилки припустив адміністратор? 

2. Що ви повинні зробити в цієї ситуації, якщо ви керівник готелю? 

 

Ситуація № 11 

Бармен, в присутності клієнта, розмовляє по телефону та висказує свою точку зору на 

політичне та економічне становище в державі, одночасно виконуючи заказ. На зауваження 

клієнта не реагує. 

Питання: 

1. Що повинен зробити директор ресторану для запобігання подібних конфліктних 

ситуацій? 

 

Ситуація № 12 

Покупець Т. при виборі туру віддає перевагу екзотичним странам та купує ці тури в 

період відпочинку. Для покупця важливо доповнення маршруту додатковими послугами. 

Визначте основні переваги, які важливі для покупця. 

Питання: 

1. Які основні переваги важливі для цього клієнту? 

 

Ситуація №13 

Пакетна форма послуг дуже популярна в системі обслуговування. Визначте можливі 

послуги в турпакеті "Весільна подорож". 

Ситуація №14 

Пакетна система обслуговування дуже популярна в системі обслуговування. Визначте 

можливі послуги в пакеті "Обідня перерва" для ресторану та цінову систему знижок. 

Ситуація №15 

При купівлі туру для споживача важливі не тільки основні властивості турпродукту 

(зміст, рівень якості, ціна) але й розширені характеристики. Що можно віднести до 

допродажного сервісу та післяпродажного сервісу? 

Питання:  

Що можно віднести до допродажного сервісу та післяпродажного сервісу? 
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3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З 

ФАХУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм»  

здійснюється «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

згідно розкладу. 

Екзаменаційні білети для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої 

освіти галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм   

складаються з 3-х блоків, рівномірно розподілених згідно циклів навчального 

плану, що дозволяє перевірити та оцінити сформованість відповідних 

компетенцій бакалавра спеціальності 242 Туризм, а саме: 

1-й блок - письмова та усна відповідь на теоретичні питання з навчальних 

дисциплін: «Основи туризмознаства» (20 балів), «Географія туризму» (20 балів). 

2-й блок - тестова перевірка знань, направлена на визначення рівня 

сформованих професійних знань з навчальних дисциплін: «Туроперейтинг» (20 

балів), «Організація готельного господарства» (20 балів). 

3-й блок - письмова та усна відповідь на ситуаційну задачу (20 балів). 

          Оцінювання рівня якості підготовки здобувачів першго (бакалаврського) 

рівня здійснюють члени екзаменаційної комісії згідно «Положення про порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПЗВО 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

  

Узагальнені критерії оцінювання відповіді здобувача на екзамені 
 

За 

шкалою 

ECST 

Сума 

балів 

Оцінка 

за нац. 

шкалою 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів 

А 
90-100 

 
5 відмінно 

Здобувач вищої освіти у  повному обсязі засвоїв 

теоретичний зміст дисциплін, що винесені на 

комплексний екзамен з фаху; вільно оперував 

науковими термінами та поняттями; давав повну, 

розгорнуту та аргументовану відповідь на 

поставлені питання; оволодів відповідними 

практичними навичками та вміннями, набув 

здатність використовувати їх; глибоко і всебічно 

розкривав зміст завдань, виявив творчі здібності і 

вміння при виконанні завдань; правильно зробив 

розрахунки задач; аргументовано і логічно 

формував висновки та робив узагальнення 

В 82-89 4 добре 

Здобувач вищої освіти у повному обсязі засвоїв 

теоретичний зміст дисциплін, що винесенні на 

комплексний екзамен з фаху; оперував науковими 

термінами та поняттями; давав повну та аргументовану 
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відповідь на поставлені питання; оволодів 

відповідними практичними навичками та вміннями, 

набув здатність використовувати їх; розкрив зміст 

запропонованих завдань; правильно зробив розрахунки 

задач; сформулював відповідні висновки та зробив 

узагальнення, але у відповідях допустив окремі 

неточності та помилки у розрахунках. 

С 
75-81 

 
4 добре 

Здобувач вищої освіти у повному обсязі засвоїв 

теоретичний зміст дисциплін, що винесенні на 

комплексний екзамен з фаху; оперував науковими 

термінами та поняттями; давав повну та аргументовану 

відповідь на поставлені питання; оволодів 

відповідними практичними навичками та вміннями, 

набув здатність використовувати їх; розкрив зміст 

запропонованих завдань; правильно зробив розрахунки 

задач; сформулював відповідні висновки та зробив 

узагальнення, але у відповідях допустив окремі 

неточності та помилки у розрахунках 

D 
64-74 

 
3 задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основні теоретичні 

положення дисциплін, що винесенні на комплексний 

екзамен з фаху, але в недостатній мірі оперував 

науковими термінами та поняттями; давав часткову 

відповідь на поставлені питання; недостатньо оволодів 

відповідними практичними навичками та вміннями; 

розкрив зміст окремих запропонованих завдань; допускав 

помилки у розрахунках задач 

E 
60-63 

 
3 задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основні теоретичні 

положення дисциплін, що винесенні на комплексний 

екзамен з фаху, але в недостатній мірі оперував 

науковими термінами та поняттями; давав часткову 

відповідь на поставлені питання; недостатньо оволодів 

відповідними практичними навичками та вміннями; 

розкрив зміст окремих запропонованих завдань; допускав 

помилки у розрахунках задач 

 

 

FХ 35-59 

 

2 

незадовільно 
з можливістю 

повторного 

складання  

Здобувач вищої освіти фрагментарно оволодів 

теоретичними питаннями, що становить незначну 

частину змісту дисциплін, що винесенні на 

комплексний екзамен з фаху; поверхнево розкривав 

зміст питань; допускав суттєві помилки у відповідях 

та розрахунках 

 

 

 


