МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
за ступенем «Магістр»
Спеціальність: 242«Туризмознавство»
Додаткове фахове вступне випробування проводиться з метою
виявлення вступників, які вступають до академії для здобуття ступеня
«магістр» на основі ступеня «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та
бажають отримати необхідні знання для подальшої діяльності в галузі сфери
обслуговування.
Мета додаткового фахового випробування з «Туризмознавства» для
осіб, що здобули ступінь бакалавра за іншим напрямком підготовки –
оцінити рівень підготовки вступників для подальшого навчання в
Харківській державній академії культури за спеціальністю «Туризм»
Вступник повинен знати:
 теоретичні основи формування і факторів розвитку рекреаційних
комплексів, їх спеціалізації та видів у сучасних конкретних умовах;
 методи моніторингу ринку туристичних послуг та техніку планування
туристичного продукту;
 основні принципи і напрямки проведення туристичної політики України;
технологію складання турпакету та формування різних видів турів за
призначенням;
 технологію оформлення, ведення обліку та зберігання туристичної
документації;
 технологію перевірки правильності оформлення туристичної документації
та правил акредитації та подачі документів до посольств (консульств)
закордонних держав;
 оформлення документів на отримання візи (дозволу в’їзду) країни
відвідування, Шенгенської чи національної візи;
 технологію обов’язкового страхування туристів на підставі нормативноправової бази з питань страхування та особливостей страхування майна і
життя в Україні та за кордоном;
 методику підготовки та проведення екскурсії та вимоги до екскурсовода.
Вступник повинен вміти:
 використовувати знання щодо створення умов для формування ринку
послуг соціально-культурного сервісу і туризму з урахуванням застосування
прогресивних технологій;
 забезпечувати діяльність підприємств, організацій, установ, які надають
послуги з рекреації, соціально-культурного сервісу і туризму;
 розробляти стратегію і тактику діяльності підприємств, організацій,
установ, що представляють послуги в сфері туризму;

забезпечувати комплексне обслуговування споживачів послуг сервісу і
туризму;
 забезпечувати систему заходів щодо підвищення якості послуг, які
надаються підприємствами (організаціями, установами) соціальнокультурного сервісу і туризму;
 впроваджувати сучасні наукові знання, передові технології в соціальнокультурному сервісі і туризмі, рекреації та інших сферах діяльності.
Наявність навичок:
 здатність проводити дослідження кон’юнктури ринку та можливостей
підприємства туристської галузі, використовуючи засоби інформаційних
технологій та відповідні методики і прийоми маркетингових досліджень;
 уміння планувати та прогнозувати діяльність суб’єкта господарювання в
межах створення та реалізації окремого турпродукту;
 здатність проектувати туристську послугу, використовуючи її вербальний
модуль та інформацію щодо вимог діючих стандартів на вид послуги, що
проектується;
 управління якістю та конкурентоспроможністю туристичних послуг;
 здатність визначати стан економічного розвитку окремих підприємств
індустрії туризму;
 уміння з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в організаціях, аналізувати
й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі
здобутих знань;
 планування роботи організації, її підрозділів та працівників.


Додаткове фахове вступне випробування передбачає відповіді на
запитання екзаменаційного білета. Під час іспиту абітурієнт повинен
відповісти на запитання, що стосується історії вітчизняного та світового
туризму, специфіки організації різних видів туризму. А також надати стислу
доповідь теми та змісту майбутнього наукового дослідження.
Зміст екзаменаційних питань, що виносяться на іспит, орієнтується на
аналіз рівня опанування бакалавром професійних компетенцій, що
визначенні ОПП за спеціальністю 242 «Туризмознавство».

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2018 РОЦІ
за спеціальністю 242 «Туризмознавство»
Рівні навчальних досягнень

Не зараховано

Критерії оцінювання навчальних
досягнень
- абітурієнт дає невірну відповідь на
запитання;
- відповіді поверхневі, демонструють

Зараховано

незнання базових понять предметної
галузі;
- абітурієнт виявляє нерозуміння
сучасних процесів в туристичній
сфері;
- абітурієнт не дає відповідей на
додаткові запитання;
- абітурієнт виявляє брак логічного
мислення та здатності послідовно
викладати інформацію.
- абітурієнт дає повну і розгорнуту
відповідь на запитання;
- ілюструє відповідь прикладами з
практики;
- пов'язує теоретичні знання з
розумінням практичних проблем
галузі;
- демонструє вільне володіння
фаховою термінологією;
- дає вірні відповіді на додаткові
питання;
- дає конкретні та логічні відповіді,
обґрунтовуючи власну позицію з
вибору теми майбутнього наукового
дослідження.
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