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ВСТУП
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань за
напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най
більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про
грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійноорієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання,
передбачені програмою вступу.
Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те
оретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних питань.
Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го
дин (90 хв.)
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до
Положення про приймальну комісію Національного'авіаційного університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ
з дисциплін,
які виносяться на фахове вступне випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з
освітнього ступеня «Магістр»
1. ТУРОПЕРЕЙТИНГ
1. Розкрити сутність та особливості організації туроперейтингу.
Пояснити функції туроперейтингу.
3. Визначити зовнішні фактори розвитку туроперейтингу.
4. Розкрити суть і зміст внутрішнього середовища туроперейтингу.
5. Схарактеризувати види туроперейтингу.
6. Пояснити зміст роботи монопрофільних туроператорів.
7. Пояснити зміст роботи багатопрофільних туроператорів.
8. Визначити особливості аналізу конкурентного середовища практичного
туроперейтингу.
9. Схарактеризувати основні етапи проектування та розробки нового туристи
чного продукту.
10. Розкрити суть і зміст диференційованої пропозиції у конкурентному турис
тичному середовищі.
II. Розкрити сутність збутової політики туристичного продукту.
12. Розкрити сутність асортиментної політики туроператора.
13. Охарактеризувати принципи взаємодії туроператора та турагентів.
14. Визначте основні вимоги до діяльності туроператора.
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15. Розкрити напрями дослідження ринку туризму туроператором.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
1. Розкрити поняття і сутність ринку готельних послуг.
2. Пояснити види, форми та правила бронювання номерів і місць в готелях.
3. Пояснити особливості організації прийому, розміщення та виїзду гостей в
готелях.
4. Визначити види і форми розрахунку в готелях.
5. Розкрити зміст та форми надання додаткових послуг в готелях.
6. Визначити критерії оцінки якості послуг в готелях. Розкрити проблеми
управління якістю готельних послуг.
7. Визначити професійні стандарти гостинності. Розкрити зміст вимог до
персоналу готелів.
8. Пояснити правила користування готелями й аналогічними засобами
розміщення.
9. Схарактеризувати форми управління готелями у світі та в Україні.
10. Визначте основні нормативно-правові і нормативно-експлуатаційні
- документи в готельному господарстві.
11. Визначити основні служби готельного підприємства та пояснити їх функції.
12. Розкрити типологію готелів.
13. Визначити чинники, що впливають на організацію роботи персоналу
готелів.
14. Визначити, основні напрямки удосконалення організації роботи готельного
господарства України.
15. Визначити сутність та особливості функціонування готельних мереж.
3. МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ
1. Схарактеризувати типи та форми організації маркетингових досліджень в
туризмі.
2. Розкрити сутність маркетингового середовища в туризмі.
3. Схарактеризувати етапи маркетингових досліджень. Пояснити особливості
маркетингової діяльності на різних стадіях життєвого циклу туристичного
продукту.
4. Обґрунтувати необхідність врахування зовнішнього та внутрішнього сере
довища туристичної організації в менеджменті туризму.
5. Розкрити зміст класифікації маркетингової інформації в туризмі.
6. Пояснити суть маркетингових досліджень туристичного продукту.
7. Схарактеризувати методи ціноутворення в туризмі.
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8. С х а р а к т е р и з у в а т и етапи розробки збутової стратегії туристичного підпри
ємства.
9. Схарактеризувати організаційні якості менеджера в туризмі.
10. Визначити основні принципи, форми і методи управління в туризмі.
11. Визначити головні системи та умови здійснення контролю в туризмі.
12. Пояснити сутність і види конкуренції в туризмі.
13. Пояснити суть маркетингових досліджень споживачів. Проаналізувати фак
тори, що впливають на поведінку споживачів туристських послуг.
14. Розкрити суть процесу планування в туризмі, його етапи, вигоди та види.
15. Визначити типи організаційних структур управління в туризмі.
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ
ж. виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

С
7

С'-'-

Вид твчальної роботи

Максимальна величина рейгангової оцінки
(бали)

Виконання завдання № 1

70

Виконання завдання № 2

70

Виконання завдання № 3

60

Усього

200

Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка
в балах
ТЛ‘-У.

180-200

Відмінно
(відмінне виконання лише з незнач
ною кількістю помилок)

150-179

Добре
(в загальному вірне виконання з пе
вного кількістю суттєвих помилок)

:-;и;Д Г ;;о

100200

100-149

0-99

Пояснення

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків та задовольняє мінімаль
ним критеріям)
Вступне випробування не складено

Вступне
випробування
складено

Ж
,
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньою програмою
підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр».:..;
Кількість ‘
і
Порядок
балів
визначення рейтингу..... ......
(шах)
Визначається за оцінками-----------10
підсумкової-зведеної. відомості.......
або Додатку до диплому
бакалавра (спеціаліста) за 100бальною шкалою із подальшим
переведенням у 10-бальну шкалу

: №
пор.у

Назва
рейтингу

1.

Академічний рейтинг
(АР) І

2.

-Фаховий рейтинг
(ФР)

3.

Рейтинг творчих та
професійних
досягнень (РТПД)

10

4.

Рейтинг з іноземної
мови
(РІМ)

200

Визначається за 200-бальноіо
шкалою за підсумками вступного
екзамену з іноземної мови ; ' у . . ’

Особистий
інтегральний рейтинг
вступника (ОІР)

420

ОІР ФАР + ФР + РТПД + РІМ

iiiSà

200

Визначається за 200^бальною
-,
шкалою за підсумками фахового ;
вступного випробування у __
Визначається за 10-бальною
шкалою за оцінкою творчих та
професійних досягнень ’
■

•нфр

;

|

_ СМЯ Н Л У

У
Сто;-. ’ 0

Система менеджменту якості
СМЯНАУ
Шифр
ПРОГРАМА
документа П 15.01.01(09)-02-2020
фахового вступного випробування
за освітньо-професійною програмою підгото
Стор. 10 із 11
вки фахівців з вищою освітою освітнього
ступеня «Магістр»

(Ф 03.02 - 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
X»

.X»

Кудй
передано
(підрозділ)

:

Дата
видачі

_________

Підпис
отримувача

П.І.Б. отримувача

Примітки

(Ф 03.02 - 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ ______________
Підпис
Дата
Примітки
Прізвище ім’я по-батькові
ознайомленої
ознайом
лення
особи
'

(Ф 03.02 - 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа (сторінки)
Лі! .
.Зміненізго Заміненого

.V»

Нового

Анульо
ваного

Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

(Ф 03.02 - 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ ____________________
Висновок щодо
іірііі ище ім’я по-батькові
Дата ревізії
Підпис
адекватності

(Ф 03.02 - 32)
УЗГОДЖЕННЯ змш________ __________
Підпис
! Розробник
Узгоджено
;Узгоджено

V

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

