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І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з навчальним планом рівень здобутих теоретичних знань і 
набутих практичних навичок здобувачів вищої освіти перевіряється на 
мультидисциплінарному атестаційному екзамені. Мультидисциплінарний 
атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти спеціальності 
242«Туризм» проводиться на завершальному етапі навчання з метою 
перевірки відповідності теоретичних знань випускників та їх практичної 
підготовки щодо освітньо-професійної програми бакалавра з туризму.

При розробці програми мультидисциплінарного атестаційного 
екзамену були застосовані такі основні методичні підходи:

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 
підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця з туризму у 
розділах програми мультидисциплінарного атестаційного екзамену зазначено 
основні теоретичні питання, які мав опанувати хдобувач вищої освіти з 
навчальних дисциплін, щоб мати можливість працювати за професійним 
призначенням.

2. Мультидисциплінарний атестаційний екзамен має комплексний 
характер, тому його програма складається з узагальнених розділів програм 
профілюючих дисциплін для оцінки загального рівня кваліфікації 
випускника. На мультидисциплінарний комплексний екзамен винесено 
питання з таких дисциплін: «Рекреаційні комплекси світу», «Організація 
екскурсійної діяльності», «Управління якістю туристичних послуг».

3. Комплексний характер екзамену передбачає необхідність під час 
підготовки до нього користуватися літературними джерелами з усіх 
зазначених дисциплін.

Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї 
програми. Приймає екзамен Екзаменаційна комісія.

До мультидисциплінарного атестаційного екзамену допускаються 
студенти, які завершили вивчення всіх теоретичних дисциплін, витримали всі 
заліки та іспити відповідно до навчального плану і виконали програми 
практики. Екзамен проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної 
комісії у формі відповідей на питання екзаменаційних білетів. Рішення про 
оцінки приймається на закритому засіданні Екзаменаційної комісії відкритим 
голосуванням простою більшістю.

Оцінювання результатів складання екзамену здійснюється у порядку, 
передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань:

-  за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно;



незадовільно;
-  за 100-бальною шкалою: 90-100 балів -  відмінно; 89-75 балів -  

добре; 74-60 балів — задовільно; менше 60 балів -  незадовільно.

Шкала оцінювання: національна та 100-бальна
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

1. Вплив якості продукції та послуг на основні сфери діяльності 
держави.

2. Актуальність проблеми якості для туристичних організацій.
3. Основні поняття та визначення в галузі управління якістю 

туристичних послуг.
4. Еволюція підходів до визначення поняття «якість».
5. Класифікація послуг і організацій.
6. Особливості туристичних послуг як об’єкта управління якістю.
7. Туристичний продукт і його структура.
8. Система обслуговування туристів. Модель сприйняття споживачами 

якості послуги.
9. Представлення послуги у вигляді процесу.
10. Показники оцінки та характеристики якості послуг, обслуговування 

організацій.
11 .Класифікація методів управління якістю.
12. Методи управління персоналом в цілях досягнення необхідної якості 

обслуговування.
13. Вимірювання показників якості та конкурентоспроможності послуг.
14. Оцінка якості системи обслуговування.
15.Оцінка і прогнозування рівня конкурентоспроможності послуг і 

організацій.
Іб.Інструменти управління (планування) якості та аналізу процесу 

постійного вдосконалення.
17.Розгортання функцій якості (ОЕБ) і концепція «будинку якості».
18.Інструменти аналізу процесу постійного вдосконалення.
19.Забезпечення контролю якості і безпеки в галузі туризму.
20. Необхідність створення інформаційної системи та інформаційної 

бази аналізу та управління якістю.
21. Поняття «якість послуг» та «задоволеність споживачів».
22. Переваги, які отримує організація при забезпеченні задоволеності 

споживачів якістю послуг.
23. Індексний метод визначення задоволеності споживачів. 

Національний індекс задоволеності споживачів.
24. Етапи розвитку управління якістю.
25. Основні елементи нової системи управління якістю.



26. Сутність процесного підходу до управління якістю і його 
особливості.

27. Визначення складу процесів організацій. Пріоритетні бізнес- 
процеси та їх ефективне виконання.

28. Значення управління якістю в системі загального менеджменту.
29. Принципи менеджменту якості.
30. Модель системи менеджменту якості, в основу якої покладено 

процес.
31. Управлінська діяльність керівництва. Менеджмент ресурсів.
32. Життєвий цикл продукції та послуг.
33. Моніторинг, вимірювання, аналіз та поліпшення якості. 

Керівництво щодо поліпшення діяльності (ДСТУ ISO 9004-2001).
34. Аудит систем менеджменту якості.
35. Створення системи менеджменту якості, забезпечення її 

функціонування і вдосконалення.
36. Подолання труднощів, пов’язаних з практичною реалізацією 

процесного підходу відповідно до вимог ДСТУ ISO 2001-2008.
37. Концепція загального управління якістю (TQM).
38. Менеджмент якості: сутність та основні принципи.
39. Критерії визначення якості в туризмі.
40. Сутність та особливості інтегрованих систем менеджменту якості.
41. Система екологічного менеджменту.
42. Система менеджменту професійної безпеки та здоров’я, управління 

соціальною відповідальністю.
43.Оцінка відповідності (сертифікація, класифікація).
44. Сертифікація послуг туризму.
45. Сертифікація систем менеджменту якості.
46. Проблеми, пов’язані з оцінкою ефективності систем менеджменту 

якості.
47.Оцінка ефекту, одержуваного від систем менеджменту якості на 

основі соціологічних опитувань.
48.Оцінка результативності діяльності організації в сфері якості з 

використанням критеріїв премій з якості.
49.Оцінка результативності організації в сфері якості з використанням 

спрощених критеріїв премій з якості.
50.Оцінка ефективності проекту з впровадження системи менеджменту 

якості.
51. Склад основних функцій управління якістю.



52. Механізм реалізації основних функцій управління в системі 
менеджменту якості організації.

53. Класифікація методів менеджменту якості
54. Інструменти контролю якості
55. Інструменти управління якістю
56. Метод структурування функції якості та механізм його реалізація
57. Управління витратами на якість
58. Класифікація витрат що впливають на якість
59. Оцінка рівня якості продукції
60. Проблеми якості надання готельних послуг
61. Теорія і практика управління якістю готельних послуг
62. Порядок створення та структура системи управління якістю.
63. Етапи розробки системи управління якістю та її організаційне 

забезпечення.
64. Стандарти туристичного обслуговування.
65. Сертифікація туристичних послуг.

Рекомендована література 
Основна:

1. Державне та регіональне управління туризмом : навчальний 
посібник. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; 
уклад. Кирилюк І. М. ; [рец.: Чирва О. Г., Пенькова О. Г., Макушок О. В.]. 
Умань : Візаві, 2018. 184с.

2. Капінос Г. І., Грабовська І. В. Управління якістю : навчальний 
посібник К. : Кондор, 2016. 277 с.

3. Кудла Н. Є. Управління якістю в туризмі: підручник. МОН України, 
Львівський ін-т економіки і туризму. К. : Центр учбової літератури, 2017. 
327с.

4. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. 
посіб. : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / ВТ. Павлов, О.В. 
Мишко, І.В. Опьонова, Н.В. Павліха; Асоціація товарної нумерації «ЄАН- 
Україна», Тернопільська академія народного господарства. Вид. 2-ге допов. 
Київ: Кондор, 2009. 229 с.

5. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно- 
ресторанному господарстві.: навч. посібник : рек. МОН України як навч. 
посібник для студ. ВНЗ; МОН України, Донецький НУЕТ імені Михайла 
Туган-Барановського. Львів : Магнолія 2006, 2020. 326 с.

6. Чурсіна Л. А., Домбровська О. П., Резвих Н. І. Стандартизація 
продукції та послуг: навчальний посібник : рек. МОНмолодьспорту України 
як навч. посібник для студ. ВНЗ. Херсон : Олді-плюс ; К : Ліра-К, 2013. 224 с.



Додаткова:
1. ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні 

положення : чин. від 04.01.1997 р. К.: Держстандарт України, 2001. 28 с.
2. ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація 

систем якості. Порядок проведення : чин. від 04.01.1997 р. К. : Держстандарт 
України, 2001. 34 с.

3. ДСТУ 1.1-2001. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни 
та визначення основних понять : чин. від 01.07.2001». - Ют Держстандарт 
України, 2001. 26 с.

4. ДСТУ 4268-2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення туристів. 
Загальні вимоги: Від 01.07.04. К. : Держспоживстандарт України, 2004.

5. ДСТУ 4269-2003. Послуги туристичні: Класифікація готелів. 
Загальні вимоги: Від 01.07.04. К.: Держспоживстандарт України, 2004.

6. ДСТУ 4527-2006. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни 
та визначення: Від 28.02.06. К.: Держспоживстандарт України, 2006.

7. ДСТУ ІБО 9000-2001. Системи управління якістю. Основні 
положення і словник : чин. від 10.01.2001 р. К.: Держстандарт України, 2001. 
27 с.

8. ДСТУ 180 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги : чин. від 
10.01.2001 р. К. : Держстандарт України, 2001. 23 с.

2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Розкрийте питання виникнення екскурсійної справи в Україні.
2. Суть і зміст предмету екскурсійної діяльності та її методики.
3. Охарактеризуйте стан екскурсійної справи в Україні на

сучасному етапі.
4. Розкрийте суть та зміст, особливості оглядової екскурсії по місту.
5. Розкрийте суть та зміст поняття «екскурсія» та ознаки екскурсії.
6. Охарактеризуйте значення туристсько-екскурсійних установ

України.
7. Розкрийте зміст класифікації екскурсій.

«

8. Суть і зміст контрольних та індивідуальних текстів екскурсій.
9. Розкрийте мету та завдання етапів підготовки екскурсій.
10. Охарактеризуйте роботу секцій екскурсоводів.
11. Розкрийте зміст, мету, завдання показу та розповіді в екскурсії.
12. Мета методичної ради екскурсійної установи, її завдання.
13. Розкрийте зміст та завдання методів дослідження регіонального 

ринку екскурсійних послуг.
14. Охарактеризуйте значення методичного аналізу пробної

екскурсії.



15. Охарактеризуйте значення методичних прийомів екскурсійної 
розповіді.

16. Розкрийте мету та завдання складових частин екскурсії.
17. Охарактеризуйте значення методичних прийомів екскурсійного 

показу.
18. Охарактеризуйте особливості проведення екскурсій на

мистецтвознавчу тематику.
19. Охарактеризуйте процеси організації та зміст роботи 

методичного кабінету екскурсійної фірми.
20. Охарактеризуйте особливості проведення екскурсій на

природознавчу тематику.
21. Розкрийте суть і зміст методичної розробки екскурсії.
22. Охарактеризуйте особливості проведення екскурсій на виробничу 

тематику.
23. Роль та зміст контролю за якістю екскурсій.
24. Охарактеризуйте особливості проведення екскурсій на

архітектурну тематику.
25. Охарактеризуйте засоби показу екскурсійних об’єктів.
26. Зробіть оцінку особливостей проведення екскурсій на 

літературну тематику.
27. Роль та значення мови екскурсовода, жестів в екскурсії.
28. Охарактеризуйте особливості проведення екскурсій на 

літературну тематику.
29. Мета та завдання підсистеми в екскурсії, їх логічний 

взаємозв’язок.
30. Визначте завдання вимог до проектування послуги «екскурсія».
31. Охарактеризуйте форми контролю за роботою екскурсовода.
32. Охарактеризуйте методичні прийоми застосування «портфеля 

екскурсовода».
33. Професійна майстерність екскурсовода.
34. Законодавчі вимоги до спеціалістів туристичного супроводження.
35. Диференційний підхід до екскурсійного обслуговування туристів.
36. Акредитація екскурсоводів-підприємців.
37. Сучасні проблеми розвитку ринку екскурсійних послуг.
38. Особливості проведення музейних екскурсій.
39. Порядок договірно-правових відносин в сфері екскурсійних 

послуг.
40. Законодавство України щодо розвитку підприємництва в сфері 

екскурсійних послуг.



41. Наведіть схему і завдання екскурсійного процесу.
42. Охарактеризуйте основні функції екскурсії.
43. Розкрийте еволюцію поняття «екскурсія».
44. Класифікація екскурсій та їх принципи.
45. Перелічіть характерні ознаки екскурсії, наведіть пиклади.
46. Визначте риси, що дозволяють розглядати екскурсію як 

туристичну послугу.
47. Розкрийте питання сутністі екскурсознавства як науки.
48. Розкрийте значення екскурсійної методики щодо надання послуг.
49. Розкрийте зміст поняття «екскурсійна методика».
50. Охарактеризуйте роль, яку виконує екскурсійна практика в 

розвитку теорії екскурсознавства.
51. Визначте функціональні напрямки роботи з організації надання 

екскурсійних послуг в туристичних підприємствах.
52. Розкрийте зміст сутності екскурсійного менеджменту.
53. Зробіть характеристику основних видів туристичних та 

екскурсійних підприємств.
54. Розкрийте сутність екскурсійної діяльності.
55. Охарактеризуйте вплив екскурсійного обслуговування на види та 

форми туризму.
56. Охарактеризуйте особливості проведення тематичних екскурсій.
57. Зробіть аналіз особливостей проведення оглядових екскурсій.
58. Визначте спільне та відмінне між темою і назвою екскурсії.
59. Охарактеризуйте основні етапи в підготовці екскурсії.
60. Охарактеризуйте види екскурсійних об’єктів їх класифікацію.
61. Розкрийте суть та зміст проектування маршруту екскурсії та 

вимоги до нього.
62. Визначте та охарактеризуйте різницю між контрольним текстом і 

індивідуальним текстом, основні вимоги до контрольного тексту екскурсії.
63. Охарактеризуйте роль логічних переходів в екскурсії, наведіть їх 

види та призначення.
64. Розкрийте питання сутністі методичної розробки екскурсії, її 

призначення та порядок складання.
65. Обгрунтуйте зміст екскурсійних методичних прийомів відповідно 

їх класифікації.
66. Охарактеризуйте сутність та парадоксальність екскурсійного 

показу.
67. Дайте оцінку вимог до умов для показу та їх вплив на ефективність 

екскурсії.



68. Охарактеризуйте значення послідовності показу.
69. Перерахуйте та охарактеризуйте методичні вказівки щодо показу.
70. Суть та зміст особливостей автобусного показу під час екскурсії.
71. Розкрийте зміст та завдання методичних прийоми показу.
72. Охарактеризуйте роль розповіді на екскурсіях.
73. Визначте особливості диференціації розповіді в екскурсіях.
74. Охарактеризуйте та наведіть методичні прийоми розповіді.
75. Охарактеризуйте особливі методичні прийоми та умов їх 

застосування.
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2.3. РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

1. Розкрийте зміст «рекреації» як системи уявлень про діяльність 
людей у вільний час і простір в якому вона відбувається.



2. Охарактеризуйте об’єкт, предмет, задачі дисципліни «Рекреаційні 
комплекси світу».

3. Розкрийте зміст та сутність поняття «вільний час».
4. Розкрийте сутність поняття «відпочинок» в рекреаційній справі.
5. Розкрийте еволюцію поняття «рекреаційний туризм».
6. Охарактеризуйте співвідношення понять «рекреаційна освоєність» і 

«рекреаційне освоєння території».
7. Розкрийте зміст поняття «рекреаційна територія» та охарактеризуйте 

типи рекреаційних територій.
8. Зробіть оцінку синергетичного ефекту туризму, лікування і 

відпочиноку як основних форм рекреації.
9. Охарактеризуйте комплекс факторів розвитку рекреаційної 

діяльності.
10. Охарактеризуйте структуру основних функцій рекреації.
11 .Зробіть оцінку медико-біологічної функції рекреації.
12. Зробіть оцінку соціально-культурної функції рекреації.
13. Розкрийте сутність та зміст економічної функції рекреаційної 

діяльності.
14. Культура відпочинку та виховна функція рекреації.
15. Зробіть аналіз класифікації рекреаційної діяльності.
16. Розкрийте сутність рекреаційних потреб.
17. Розкрийте сутність індивідуальних, групових, соціальних потреб їх 

взаємодію.
18. Охарактеризуйте чинники формування рекреаційних потреб.
19. Охарактеризуйте та оцініть методи дослідження рекреаційних 

потреб.
20. Розкрийте сутність і зміст рекреаційного попиту.
21. Розкрийте поняття «рекреаційно-ресурсний потенціал».
22. Розкрийте суть і зміст класифікації рекреаційних ресурсів.
23. Дайте оцінку ризикам пов’язаним із визначенням і забезпеченням 

рекреаційними ресурсами.
24. Розкрийте зміст поняття «рекреаційні ресурси».
25. Охарактеризуйте підходи до класифікації рекреаційних ресурсів.
26. Зробіть оцінку класифікації і складу рекреаційних ресурсів.
27. Охарактеризуйте природні рекреаційні ресурси, дайте їх визначення 

і покомпонентний аналіз.
28. Охарактеризуйте особливості розміщення і використання 

природних рекреаційних ресурсів у світі.



29. Особливості розміщення і використання природних рекреаційних 
ресурсів в Україні.

30. Охарактеризуйте особливості історико-культурних рекреаційних 
ресурсів, їх визначення і класифікація.

31. Охарактеризуйте особливості методики оцінки історико-культурних 
ресурсів території.

32. Охарактеризуйте особливості розміщення і використання історико- 
культурних рекреаційних ресурсів у світі.

33. Охарактеризуйте особливості розміщення і використання і 
сторико-культурних рекреаційних ресурсів в Україні.

34. Охарактеризуйте особливості інфраструктурних рекреаційних 
ресурсів.

35. Охарактеризуйте особливості формування і склад рекреаційної 
інфраструктури.

36. Охарактеризуйте особливості нфраструктурних рекреаційних
ресурсів в світі.

37. Охарактеризуйте особливості нфраструктурних рекреаційних
ресурсів в Україні.

38. Охарактеризуйте особливості оцінка рекреаційних ресурсів: етапи 
рекреаційної оцінки.

39. Охарактеризуйте типи рекреаційних оцінок природних 
рекреаційних ресурсів.

40. Охарактеризуйте особливості медико-біологічного типу оцінки 
природних рекреаційних ресурсів.

41. Охарактеризуйте особливості психолого-естетичного типу оцінки 
природних рекреаційних ресурсів.

42. Охарактеризуйте особливості технологічного типу оцінки
природних рекреаційних ресурсів.

43. Розкрийте зміст поняття ТРК і ТРС.
44. Охарактеризуйте структурну схему ТРК і ТРС.
45. Охарактеризуйте особливості технічного блоку (технічної 

підсистеми) в ТРК, його місце і роль, взаємозв’язок з іншими підсистемами.
46. Охарактеризуйте особливості підсистемиобслуговуючого 

персоналу (обслуговуючий блок ) в ТРК, його місце і роль, взаємозв’язок з 
іншими підсистемами.

47. Охарактеризуйте особливості управлінського блоку (підсистема 
управління) в ТРК, його місце і роль, взаємозв’язок з іншими підсистемами.

48. Охарактеризуйте особливості підсистеми «природні і культурні 
комплекси» в ТРК, її місце і роль, взаємозв’язок з іншими підсистемами.



49. Охарактеризуйте особливості явища «група відпочиваючих» в ТРК, 
її місце і роль, взаємозв’язок з іншими підсистемами.

50. Охарактеризуйте особливості властивостей ТРК.
51. Охарактеризуйте особливості типології ТРК за функціями 

рекреаційної діяльності: рекреаційно -лікувальний; рекреаційно -  
оздоровчий; рекреаційно -  спортивний; рекреаційно- пізнавальний.

52. Охарактеризуйте особливості поняття «цикли рекреаційної 
діяльності».

53. Охарактеризуйте особливості «елементарні рекреаційні заняття» їх 
види: цільові, додаткові, супутні.

54. Охарактеризуйте особливості основних характерних ознак 
елементарних рекреаційних занять: взаємозамінність, взаємообумовленість, 
протипоказаність.

55. Охарактеризуйте особливості рекреаційного впливу на 
природне середовище, його охорону та оптимальне використання у 
зв&ароБ;язку з розвитком масового відпочинку і туризму.

56. Охарактеризуйте особливості рекреаційного природокористування, 
його функції.

57. Охарактеризуйте зміст та особливості поняття
«рекреаційна дигресія», стадії рекреаційної дигресії.

58. Охарактеризуйте особливості поняття «рекреаційне навантаження» 
його види.

59. Дайте оцінку методичним підходам до визначення припустимих 
навантажень на рекреаційні території.

60. Охарактеризуйте особливості при визначенні гранично-допустимої 
оптимальної та прогнозованої рекреаційної ємності природно-територіальних 
комплексів.

61. Суть і зміст платних послуг на об’єктах природно-заповідного 
фонду.

62. Розкрийте зміст поняття та явища «екологічної ситуації» і 
«рекреаційне природокористування».

63. Розкрийте зміст рекреаційного районування, його сутність і задачі.
64. Охарактеризуйте особливості та аажливі аспекти реакційного 

районування.
65. Охарактеризуйте особливості основ рекреаційного районування.
66. Охарактеризуйте особливості факторів впливу на рекреаційне 

районування.
67. Охарактеризуйте властивості рекреаційних районів.



68. Розкрийте сутність поняття «таксонометричні одиниці 
рекреаційного районування».

69. Охарактеризуйте види рекреаційного районування.
70. Охарактеризуйте Північно-Європейський рекреаційний регіон.
71. Охарактеризуйте Південно-Європейський рекреаційний регіон.
72. Охарактеризуйте Західно-Європейський рекреаційний регіон.
73. Охарактеризуйте Східний і Центрально-Європейський 

рекреаційний регіон.
74. Охарактеризуйте Північно-Американський рекреаційний регіон.
75. Охарактеризуйте Центрально-Американський рекреаційний регіон.
76. Охарактеризуйте Карибський рекреаційний регіон.
77. Охарактеризуйте Південно-Американський рекреаційний регіон.
78. Охарактеризуйте Близько-Східний рекреаційний регіон.
79. Охарактеризуйте Африканський рекреаційний регіон.
80. Охарактеризуйте Австралійсько-Тихоокеанський рекреаційний 

регіон.
81. Охарактеризуйте Азіатський рекреаційний регіон.
82. Охарактеризуйте варіанти рекреаційного районування України.
83. Охарактеризуйте Прикарпатський рекреаційний район України.
84. Охарактеризуйте Чорноморсько-Азовський рекреаційний

район України.
85. Охарактеризуйте Закарпатський рекреаційний район України.
86. Охарактеризуйте Полісько-Подільський рекреаційний 

район України.
87. Охарактеризуйте Центральний рекреаційний район України.
88. Охарактеризуйте Західний рекреаційний район України.
89. Охарактеризуйте особливості регіонального розвитку

рекреаційного комплексу України.
90. Охарактеризуйте рекреаційний вплив на природне середовище, 

його охорону та оптимальне використання у зв’язку з розвитком масового
4

відпочинку і туризму.
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