
 



 
 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Відповідно  до закону України “Про освіту”, наказів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки 

України вища школа повинна  вирішувати завдання щодо ступеневої підготовки 

фахівців на всіх рівнях їх навчання. Однією з вирішальних стадій формування 

фахівців, оцінки їх теоретичної та практичної підготовки є вступний екзамен до 

вищого навчального закладу після отримання диплому кваліфікованого працівника 

з відповідної спеціалізації. 

Програма Вступного випробування зі спеціальності є основним науково-

методичним документом, що забезпечує комплексну оцінку рівня теоретичної та 

практичної підготовки кваліфікованих робітників до подальшого навчання та 

діяльності у відповідності з вимогами освітньо-професійної програми та освітньо-

кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста. 

Мета програми – визначити обсяг та рівень теоретичних знань, отриманих  

практичних навичок та вмінь з професійно-орієнтованих дисциплін: «Технологія і 

організація туристичної діяльності», «Організація обслуговування туристів в 

готелях». 

Екзамен приймає екзаменаційна комісія, що призначається наказом директора 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Екзаменаційна комісія перевіряє рівень наукової, теоретичної і практичної 

підготовки абітурієнтів, вирішує питання про можливість його вступу до 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Вступне випробування проводиться згідно екзаменаційних білетів, питання 

яких чітко відповідають навчальним планам програм відповідних курсів. Білети 

затверджуються заступником директора коледжу з навчально-методичної роботи. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Тривалість виконання тесту становить 1 годину. 

На вступних випробуваннях не можна користуватись допоміжними 

матеріалами та посібниками. 

Білет для вступного випробування містить 40 відкритих тестів. За кожну 

правильну відповідь нараховується 1 бал, тобто за кожне завдання можна отримати 

0 або 1 тестовий бал. Максимально можлива кількість тестових балів, за умови 

виконання всіх завдань – 40. 

Шкала оцінювання  та переводу балів у шкалу Українського центру 

оцінювання якості освіти 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка за 12-

бальною шкалою 

Оцінка за 200-

бальною шкалою 

(Українського 

центру оцінювання 

якості освіти) 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

40 12 195-200 98-100 

38-39 11 185-194 94-97 

36-37 10 175-184 90-93 

34-35 9 163-174 85-89 

32-33 8 150-162 80-84 

30-31 7 138-149 75-79 

28-29 6 125-137 70-74 

26-27 5 113-124 65-69 

24-25 4 100-112 60-64 

19-23 3 62-99 41-59 

12-18 2 22-61 21-40 

0-11 1 0-21 0-20 

 

 



ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Туристична індустрія 

Послуги засобів розміщення. Послуги харчування. Послуги перевізників. 

 

Тема 2. Туристичний продукт 

Послуга як специфічний вид товару. Поняття туристичного пакету та його 

структура. Поняття туристичного продукту. Тур як первинна одиниця туристичного 

продукту. Способи оцінки туристичного продукту. Структура індустрії туризму. 

 

Тема 3. Туроператорська і турагентська діяльність у сфері туризму 

Поняття туроператор, турагент. Класифікація туроператорів. Функції 

агентсько-операторських підприємств. Банківські гарантії туроператорів 

(турагентів). 

 

Тема 4. Технологія розробки турів і маршрутів 

Поняття туристичний маршрут, тур. Класифікація турів і маршрутів. 

Розробка маршрутів. Порядок формування і реалізації турів. Програма 

обслуговування туристів. 

 

Тема 5. Основні етапи створення туристичного підприємства 

Створення туристичного підприємства як туристичної особи. Вибір 

організаційно-правової форми. Протокол намірів засновників. Розробка проектів 

установчих документів. Проведення установчих зборів. Правова реєстрація 

підприємства. Постановка на облік та реєстрація в податкових, статистичних 

органах, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування та інших установах. 

Порядок ліквідації туристичної фірми. Програма економічної діяльності 

туристичного підприємства. 

 



Тема 6. Процес прийняття управлінських рішень на туристичному 

підприємстві 

Аналіз  і  управління дебіторською  заборгованістю. Аналіз  і  управління  

запасами. Аналіз  кредиторської  заборгованості. Управління  собівартістю  

продукції. Управління  рухом  грошових  коштів. 

 

Тема 7. Договірні взаємовідносини в туристичному бізнесі 

Поняття договору. Види договорів. Поняття туристичний ваучер, його 

структура. Взаємовідносини клієнта з туристичною фірмою. Структура договору. 

Практичні рекомендації з складання договорів. 

 

Тема 8. Планування діяльності туристичного підприємства 

Поняття планування. Сутність функції планування туристичного 

підприємства. Види планів. Методи і способи планування. Поняття бізнес-плану, 

його структура, цілі та функції. 

 

Тема 9. Ліцензування та сертифікація в туризмі 

Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація готельних послуг. 

Сертифікація послуг харчування. 

 

Тема 10. Рекламна діяльність туристичного підприємства 

Поняття реклами та її види. Реклама потреб та реклама можливостей. 

Організація рекламної діяльності. Принципи та канали поширення реклами. Правила 

проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства. 

 

Тема 11. Ресурсне забезпечення туристичного підприємства 

Елементи ресурсного забезпечення: персонал, капітал, виробничі фонди, 

оборотні кошти, нематеріальні та інвестиційні ресурси. Персонал підприємства. 

Капітал підприємства. Основні та оборотні виробничі фонди підприємства. 

Нематеріальні ресурси. Інвестиції. 

 



Тема 12. Інвестиції в туризмі 

Інвестиції  як фактор  розвитку  туристичної  галузі. Інвестиційні  процеси  в  

туризмі. Напрями  залучення  інвестиційних ресурсів. Специфіка  залучення 

державних  інвестицій. 

 

Тема 13. Бізнес-планування в туризмі 

Бізнес-планування як елемент системи управління діяльністю  комерційних  

організацій. Особливості бізнес-планування в  туристичній  галузі. Об’єкт  

туристичного  інтересу  як основа бізнес-планування. Бізнес-планування  об’єктів  

індустрії  туризму. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ В ГОТЕЛЯХ 

 

Тема 1. Основи готельної справи 

Структура готельної індустрії. Міжнародні готельні операції. Система 

класифікації готелів. Комплекс вимог до характеристики готелів залежно від 

категорії. Сучасні підходи до класифікації підприємств готельного господарства. 

Класифікація підприємств готельного господарства України. Критерії класифікації 

підприємств готельного господарства. Характеристика комфортабельності готелів. 

Визначення «рівень комфорту».  

Комплекс вимог до характеристики готелів залежно від категорії. Вимоги до 

споруди готелю. Вимоги до технічного оснащення та устаткування готелю. Вимоги 

до номерного фонду. 

Міжнародні готельні ланцюги. Визначення та мета готельних ланцюгів. 

 

Тема 2. Міжнародні стандарти обслуговування в сфері готельного бізнесу 

Визначення поняття «послуга». Послуга як складова сервісу. Види послуг, 

що надаються к готелі. Визначальний фактор успішної конкуренції. Якість послуги 

та принципи її оцінки. Поняття та визначення якості у готельній індустрії. Зміст 

поняття «якість». Аспекти якості у готелях. Умови та фактори досягнення якісного 

обслуговування у готелях. Переваги якісного обслуговування. Фактори досягнення 

якісного обслуговування у готелях та туристичних комплексах. Стандартизація і 

сертифікація в управлінні якістю послуг. Вимоги до якості готельних послуг. Оцінка 

якості готельних послуг.  

 

Тема 3. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних підприємств в 

Україні 

Форми власності в Україні. Визначення поняття «власність». Закон України 

«Про власність». Право власності. Захист прав власності. Процедура ліцензування 

тур агентської діяльності, які здійснюють засоби розміщення. Аналіз нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств в Україні. 



Тема 4. Рівні обслуговування у готелі 

Види та характеристики прийомів обслуговування у готелі. Особливості 

обслуговування на світовому рівні. Середній рівень обслуговування. Обмежене 

обслуговування. Обслуговування VIP клієнтів.  

 

Тема 5. Технологія приймання та розміщення гостей у готелі 

    Порядок реєстрації і розміщення гостей у готелі. Шість етапів реєстрації гостя у 

готелі: резервування номера, оформлення реєстрації, визначення номера і тарифу, 

визначення методу розрахунку за номер, видача ключів, супроводження гостя до 

номеру. Розміщення гостя. Порядок виписки гостя з готелю. Методи оплати 

рахунків у готелі. 

 

Тема 6. Управління номерним фондом готелю 

     Типи номерів: президентський, апартамент, дуплекс, люкс тощо. Типи ліжок: 

односпальні, двоспальні тощо. Тарифи номерів: груповий тариф, сімейний тариф, 

денний, комерційний, комплексний. Типи тарифів обслуговування: тільки номер та 

розміщення без харчування, місце і сніданок, розміщення і сніданок, напівпансіон 

тощо. Методи оплати номерів: чековий, пластиковою карткою, кредитною карткою, 

дебетний тощо. Платіжні системи в Інтернеті. Дорожні чеки. 

 

Тема 7. Технологія бронювання місць і номерів  у готелі 

Визначення терміну «бронювання». Подвійне бронювання. Заявка на 

бронювання. Цілі бронювання. Подвійне бронювання. Гарантоване бронювання. 

Бронювання номерів для груп. Реєстрація бронювання. Підтвердження бронювання. 

Відміна бронювання. Проблеми пов`язані з бронюванням. Помилки які можуть 

виникати в процесі бронювання місць і номерів у готелі. 

 

Тема 8. Основні готельні служби 

Служба прийому та розміщення. Функції служби прийму та розміщення. 

Співробітники служби прийому та розміщення. Характеристика інженерно технічної 

служби готелю. Основні функції інженерно технічної служби готелю. 

Характеристика комерційної служби готелю. Основні функції комерційної служби. 



Характеристика адміністративно-управлінської служби готелю. Функції 

адміністративно-управлінської служби готелю. 

 

Тема 9. Технологія роботи адміністративно-господарської служби 

Основні обов`язки  персоналу на поверсі. Графік виходу на роботу персоналу 

готелю. Технологія роботи адміністративно-господарської служби. Правила 

телефонного етикету. Посадові обов`язки  поверхневого персоналу. Основні 

технічні документи адміністративно-господарської служби.  

Технологія прибирання номерів у готельному комплексі. Поточне 

прибирання. Послідовність прибирання номерів. Додаткове прибирання. 

Технологія роботи персоналу пральні та хімчистки. Устаткування пральні та 

хімчистки. Посадові обов`язки працівників пральні та хімчистки. Технологія 

виконання замовлень клієнтів на послуги пральні та хімчистки. 

 

Тема 10. Управління безпекою готелю 

    Поняття безпеки. Готельні системи безпеки. Технологія забезпечення безпеки 

готелю. Комплекс  технічних засобів безпеки. Пріоритетні напрямки забезпечення 

безпеки сучасного готелю. Система пожежної безпеки. Система пожежної 

сигналізації. Управління системою вентиляції і димовидалення.  Система 

розблокування виходів. Система охоронної сигналізації. Система тривожно-

викличної сигналізації. Система управління доступом. Система захисту інформації. 

Система оперативного зв`язку.  

 

Тема 11. Додаткові послуги готельних підприємств 

Готельний сервіс. Класифікація готельних послуг за метою задоволення 

потреб гостя, частотою попиту, економічною ознакою за формою організації їх 

надання. Кімната самообслуговування.  

Комплексне програмне обслуговування.  Посильний. Служба дворецьких. 

Служба консьєржа. Servis-room.  Room-service. Бізнес-центр. Технологія надання 

додаткових послуг. Якість послуги. Поштові послуги для клієнтів. Користування 

телефоном. Пральня для гостей. Послуги хімчистки в готелях. 



Тема 12. Інтер`єр в готелях та туристичних комплексах 

   Особливості інтер`єру і озеленення готелів та туристичних комплексів. 

Визначення терміну «інтер`єр готелів». Загальний комфорт внутрішнього простору 

готелів включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт. Найважливіші 

елементи інтер`єру.  

   Колір в  інтер`єрі готелю. Психологічний вплив кольору на людину. Прийому 

кольорового вирішення.  Світло і освітлення у інтер`єрі готелів.  Роль освітлення в 

інтер`єрі номеру. 

 

Тема 13. Основні блоки приміщень готелю 

Блок приймально-допоміжних приміщень. Структура та характеристика 

блока приймально-допоміжних приміщень. 

Блок приміщень житлової групи. Основні характеристики та вимоги до блоку 

приміщень житлової групи. 

Блок приміщень харчування.  Вимоги до блоку приміщень харчування. 

Блок приміщень адміністрації. Характеристика та структура блоку 

адміністративних приміщень.  

Характеристика блоку підсобних і господарських приміщень. 

 

Тема 14. Психологія обслуговування в індустрії гостинності 

Психологія обслуговування в сфері гостинності. Загальні правила для 

персоналу готелю. Правила та стандарти спілкування персоналу з клієнтами. Навики 

професійного спілкування. Сприйняття і розуміння в процесі спілкування. 

Сприйняття та розуміння клієнта. Інформування клієнта. 

Етичні та естетичні вимоги до персоналу. 

 

Тема 15. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів розміщення 

Санітарні вимоги до персоналу. Санітарні вимоги до приміщень готелю. 

Санітарні вимоги до білизняного господарства. Санітарно-технічне устаткування.  

Основні функції санітарного обслуговування на підприємствах готельного 

господарства. 
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