12. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Одеської області.
13. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Херсонської області.
14. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Кіровоградської області.
15. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Чернівецької області.
16. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Закарпатської області.
17. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Автономної Республіки Крим.
18. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Тернопільської області.
19. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Франції.
20. Опишіть туристично-рекреаційний потенціал Польщі.
21. Розкрийте особливості туристично-рекреаційного потенціалу країн Північної
Америки.
22. Дайте характеристику культурно-історичних факторів Тернопільської області та
їх вплив на розвиток туризму (пам’ятки архітектури).
23. Дайте характеристику культурно-історичних факторів Тернопільської області та
їх вплив на розвиток туризму (музеї).
24. Дайте характеристику культурно-історичних факторів Тернопільської області та
їх вплив на розвиток туризму (килимарство).
25. Дайте характеристику культурно-історичних факторів Тернопільської області та
їх вплив на розвиток туризму (вишивка).
26. Розкрийте особливості фізико-географічних факторів Тернопільської області та
їх вплив на розвиток туризму (клімат).
27. Дайте характеристику ПЗФ України (Карпатський туристичний регіон).
28. Дайте характеристику ПЗФ України (АР Крим).
29. Розкрийте особливості фізико-географічних факторів Тернопільської області та
їх вплив на розвиток туризму (ландшафт).
30. Розкрийте особливості фізико-географічних факторів Тернопільської області та
їх вплив на розвиток туризму (мініральні джерела).
Перелік питань з дисциплін
«Основи технології обслуговування в індустрії розміщення»,
«Інформаційні технології в туризмі»
1. Опишіть послідовність дій та обґрунтуйте їх під час надання послуг закладу
розміщення (туристична група).
2. Опишіть послідовність дій та обґрунтуйте їх під час надання послуг закладу
розміщення (група іноземних туристів).
3. Опишіть послідовність дій та обґрунтуйте їх під час надання послуг закладу
розміщення (сім’я з трьохрічною дитиною).
4. Опишіть процес реєстрації та поселення у готель (туристичних груп).
5. Опишіть процес реєстрації та поселення у готель (групи іноземних туристів).
6. Опишіть процес реєстрації та поселення у готель (сім’я з трьохрічною дитиною).
7. Дайте характеристику приміщень готелю (приміщення вестибюльної групи).
8. Дайте характеристику приміщень готелю (житлові приміщення).
9. Дайте характеристику приміщень готелю (адміністративні приміщення).
10. Опишіть процес надання додаткових послуг у готелях (екскурсійні послуги).
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11. Опишіть процес надання додаткових послуг у готелях (побутове
обслуговування).
12. Опишіть процес надання додаткових послуг у готелях (розважальні заходи).
13. Опишіть процес розрахунку за послуги готелю (готівкою).
14. Опишіть процес розрахунку за послуги готелю (дорожніми чеками).
15. Опишіть процес розрахунку за послуги готелю (пластиковою карткою).
16. Описати можливі використання Internet для: бронювання та онлайн продажу
квитків і послуг.
17. Описати можливі використання Internet для реклами туристичних компаній.
18. Описати можливі використання Internet для пошуку інформації на туристичну
тематику.
19. Описати основні функціональні можливості систем бронювання Аmadeus.
20. Описати основні функціональні можливості систем бронювання Galileo.
21. Описати основні функціональні можливості систем бронювання: Сирена-Тревел.
22. Описати порядок виконання в програмі Мастер-Тур наступної операції:
формування пакетів послуг та програм турів.
23. Описати порядок виконання в програмі Мастер-Тур наступної інформації:
формування звітів та оформлення документів (договори, ваучери та ін.).
24. Описати призначення та основні функціональні можливості систем управління
туристичними фірмами: САМО-Турагент.
25. Описати призначення та основні функціональні можливості систем управління
туристичними фірмами: Туручет.
26. Описати призначення та основні функціональні можливості систем управління
туристичними фірмами: Мастер-Тур.
27. Описати порядок виконання в програмі САМО-Турагент наступної операції:
оформлення заявок туристів.
28. Описати порядок виконання в програмі САМО-Турагент наступної операції:
робота з довідниками.
29. Дайте характеристику організації і технології обслугування гостей готелю
харчуванням: харчування в номерах.
30. Охарактеризуйте технологію надання додаткової послуги у готелях: хімчистка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перелік питань з дисциплін
«Організація транспортних перевезень»,
«Організація туристичної діяльності»,
«Охорона праці для професії «Агент з туризму»
Дайте загальну характеристику перевезень туристів автомобільним транспортом.
Дайте загальну характеристику перевезень туристів авіаційним транспортом.
Дайте загальну характеристику перевезень туристів залізничним транспортом.
Дайте загальну характеристику перевезень туристів водним транспортом.
Дайте загальну характеристику круїзним морським перевезенням.
Дайте характеристику діяльності туристичних операторів на прийомі.
Дайте характеристику такій туристичній послузі як туристичний пакет.
Дайте характеристику такій туристичній послузі як тур.
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9. Дайте загальну характеристику автобусів для трансферу.
10. Дайте загальну характеристику автобусів для екскурсійного обслуговування.
11. Охарактеризуйте туристичні формальності при в’їзді до Польщі.
12. Поясніть особливості організації роботи туристичного агента.
13. Охарактеризуйте принципи та канали поширення туристичної реклами.
14. Опишіть основні вимоги до робочого місця агента з організації туризму.
15. Опишіть основні вимоги до виробничого приміщення де працюють агенти з
організації туризму.
16. Опишіть основні шкідливі фактори в галузі туризму.
17. Опишіть загальні вимоги безпеки при роботі на комп’ютері.
18. Опишіть техніку проведення автобусної екскурсії.
19. Опишіть техніку проведення пішохідної екскурсії.
20. Опишіть особливості створення двохденної програми перебування для дітей.
21. Дайте характеристику діяльності виїзного туристичного оператора.
22. Охарактеризуйте етапи розробки історико-краєзнавчаї екскурсії.
23. Охарактеризуйте особливості процесу медичного страхування в туризмі.
24. Охарактеризуйте етапи розробки культурно-пізнавального туру.
25. Охарактеризуйте структуру та характерні особливості договору про агентську
угоду.
26. Охарактеризуйте структуру та характерні особливості договору про надання
туристичних послуг.
27. Порівняйте ефективність перевезення туристів автомобільним транспортом,
залізничним транспортом, повітряним транспортом.
28. Дайте загальну характеристику залізниць України.
29. Охарактеризуйте туристичні формальності при в’їзді до Єгипту.
30. Дайте загальну характеристику поромним морським перевезенням.
Нормативно-правова база
1. Державна програма розвитку туризму в Україні 2002-2010р.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Програма розвитку туризму в Україні до
2005р.»
3. Закон України «Про туризм».
4. Закон України «Про підприємництво».
5. Закон України «Про рекламу».
6. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків іноземною валютою».
7. Закон України «Про захист прав споживачів».
8. Закон України «Про охорону праці».
9. Нормативні документи з регулювання діяльності підприємств та фірм, що
займаються наданням туристичних послуг на території України. Київ,
Держкомтуризму, 1994р.
10. «Туризм в Україні», Збірник нормативних актів. Випуск другий.
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