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ВСТУП 

Випускна атестація студентів – це форма підсумкового контролю, що 

проводиться після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем з 

метою визначення фактичної відповідності підготовки випускників 

нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам. 

Метою випускної атестації є перевірка рівня підготовки здобувачів 

вищої освіти, визначення якості засвоєння ними нормативних дисциплін. 

Програма випускного екзамену охоплює теми навчальних дисциплін, 

вивчення яких забезпечує формування відповідних компетентностей. 

У програму екзамену включено матеріал з таких навчальних дисциплін: 

«Історичне краєзнавство», «Релігійний туризм в Україні», «Історія туризму в 

Україні», «Історичний туризм в Україні», «Організація туризму». 

Відповідно до програми укладено перелік екзаменаційних питань. 

Вивчення зазначених дисциплін формує такі знання: 

- предмет та завдання історичного краєзнавства, джерела, методику 

збирання краєзнавчих матеріалів; 

- основи міжнародної та української політики з розвитку історико-

культурного компоненту туризму; 

- історико-культурну спадщину провідних туристичних країн світу; 

- основні історико-культурні ресурси України; 

- основи історичного краєзнавства, історії, етнографії та культури 

України; 

- основи туристичного менеджменту; 

- основи географії релігії. 

- особливості роботи в освітніх та культурних проектах, музейних 

інституціях, ініціативах, що пов’язані із збереженням та 

управлінням культурною спадщиною; 

- методології та методів музеєзнавчих досліджень, технологій 

освітньої роботи музеїв та пам’яткоохоронних установ, системи 

організації екскурсійної діяльності. 



Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- системно мислити і систематично використовувати набуті знання у 

своїй дослідницькій та професійній діяльності; 

- характеризувати етнічну різноманітність населення України, 

використовувати його потенціал для розвитку туристичної 

діяльності; 

- трактувати основи міжнародної та української політики з розвитку 

історико-культурного компоненту туризму; 

- описувати основні історико-культурні ресурси України; 

- осмислювати основи історичного краєзнавства, історії, етнографії та 

культури України; 

- системно оцінювати потенціал історико-культурних об’єктів 

України та перспективи їх залучення до туристичних маршрутів; 

- розробляти та впроваджувати тури історико-культурного 

спрямування; 

- аналізувати законодавство та нормативні документи з питань 

організації туризму, засади державної політики щодо розвитку 

туризму в Україні та збереження матеріальної та нематеріальної 

культурної спадщини; 

- адаптувати результати наукових досліджень під час створення нових 

та використання існуючих експозицій, виставок, туристичних 

маршрутів; 

 

Випускний екзамен зі спеціалізації «Краєзнавчо-туристична робота» 

складається в усній формі. 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1 

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

Особливості становлення національного краєзнавства.  

Предмет і завдання курсу. Поняття «краєзнавство». Особливості 

історичного краєзнавства. Класифікація пам'яток історії. Шкільне 

краєзнавство та його об'єкти. Роль історичного краєзнавства в духовному 

відродженні нації, в розвитку народознавства. Об'єкти краєзнавчої 

діяльності. Значення і сутність. Історія краю як об’єкт краєзнавчої роботи. 

Палеографія, метрологія, хронологія, сфрагістика, ономастика, геральдика та 

зв'язок їх з історичним краєзнавством. Історична географія. Місцеве 

картографування. Значення історіографії, історичних джерел в розвитку 

історичного краєзнавства. 

Становлення, розвиток, і проблеми історичного краєзнавства. 

Стародавні джерела історичною краєзнавства. Витоки краєзнавства. 

Літописний етап. Активізація краєзнавчої діяльності XVIII століття. Початок 

державного краєзнавства в Росії. Історичне краєзнавство на Україні XIX 

століття. мережа краєзнавчих установ в Україні ХІХ століття. Мережа 

краєзнавчих установ в Україні у 20-х роках XX століття. Організація перших 

громадських історико-краєзнавчих музеїв і товариств. Період репресій проти  

вітчизняних краєзнавців. Відродження краєзнавчого руху в післявоєнні роки. 

Проведення республіканських та регіональних історико-краєзнавчих 

конференцій. 

Роль і значення музеїв. Музеєзнавство як наука. Методика 

організації та діяльності шкільних музеїв. 

Музеєзнавство та його специфіка. Визначення  профілів музеїв. «Закон 

України «Про музеї та музейну справу». Музеєзнавство та його специфіка. 

Історіографія вітчизняного музеєзнавства. Положення про шкільний та 

вузівський музеї. Їх роль в активізації навчально-виховного процесу. 

Визначення профілю, розробка структури і складання тематико-

експозиційного плану шкільного музею. Побудова експозиції, облік та 



реєстрація експонатів, збереження фондів. Розробка тексту екскурсії, 

підготовка екскурсоводів. 

Туристсько - краєзнавча та екскурсійна робота в навчальних 

закладах. 

Туристсько - екскурсійні гуртки і клуби. Туристські форми роботи. 

Структура, зміст і форми роботи станцій юних туристів. Туризм як засіб 

вивчення рідного краю. Режим туристського походу. Розробка маршрутів, 

комплектація груп, документація. Поняття про категорії маршрутів. Масові 

туристичні заходи. Програми з краєзнавчої підготовки істориків краєзнавців. 

Джерела історичного краєзнавства.  

Етнографія. Предмет та завдання. Становлення етнографії як 

самостійної науки. Етнографічні заклади та їх періодичні видання. 

Використання етнографічних матеріалів в українській національній школі. 

Методи збору і обробки. Організація пошукової роботи з етнографії для 

громадських музеїв. Історичні джерела архітектури. Поняття «архітектури». 

Пам'ятники архітектури первісної доби, середньовіччя, нового та новітнього 

часу. Найважливіші архітектурні стилі. Модернізм і постмодернізм в 

архітектурі. Класифікація пам'ятників. Охорона пам'яток та збереження 

сформованого архітектурного середовища. Народна архітектура України, 

історичний аспект. 

Літописи та їх зовнішнє оформлення. Класифікація письмових пам'яток. 

Актові та діловодні документи, статистичні джерела, матеріали 

соціологічних досліджень, джерела особового походження, наукова та 

художня література, періодична преса  та їх використання в краєзнавчій 

роботі. Усна народна творчість як важливе джерело вивчення історії рідного 

краю. Методи збирання, вивчення та використання їх у н навчально-виховній 

роботі в школі. 

Архівні заклади України. Мережа центральних державних архівів. Склад 

фондів обласних, районних і місцевих архівів. Фонд, опис та одиниці 

зберігання. Фото, фоно та рукописні фонди. Друковані  праці та путівники 



державних архівів. Порядок використання матеріалів державних архівів та 

методи роботи з архівними документами. Класифікація пам’яток історії та 

культури. 

 

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

Основні поняття релігійного та паломницького туризму. Стан 

дослідження релігійного туризму. Релігійний туризм як об’єкт вивчення. 

Релігійний туризм як соціокультурний феномен. Функції релігійного 

туризму. Релігійний туризм в системі туризмознавчих дисциплін. Понятійно-

категоріальний апарат та методи дослідження релігійного туризму. Поняття 

сакрального простору. Суб’єкти релігійного туризму. 

Загальна характеристика основних типів релігій. 

Основа віровчення християнства. Характеристика основних гілок 

християнства. Територія домінування православ’я на карті світу. Географія 

поширення католицизму. Історія виникнення та основи віровчення ісламу. 

Територія розповсюдження. Географія поширення національних релігій в 

світі. Індуїзм як найчисельніша національна релігія. Сучасні нетрадиційні 

культи та неорелігії. Неохристиянські течії, вірування на загально 

християнський основі. Орієнтальні (східні) релігії. Езотеричні об’єднання. 

Неоязичництво. Синтетичні релігії.  

Потенціал релігійного туризму.  

Центри православного паломництва в Україні. Центри католицького 

прочанства в Україні. Історико-архітектурна культова спадщина мусульман 

на території України. Особливості організації хаджу для мусульман України. 

Сучасні нетрадиційні культи та неорелігії в Україні. Сучасний стан 

українського ринку паломництва та релігійного туризму. Індустрія 

релігійного туризму. 

Туристський продукт і туристські організації. Відмінність паломницьких 

поїздок і релігійно-пізнавальних подорожей. Правила і формальності у 



міжнародних туристичних поїздках релігійного спрямування. Страхування, 

ліцензування туристичної діяльності релігійного спрямування. 

Географія релігійного туризму в Україні. 

Україна ‒ поліконфесійна країна як результат тривалого і складного 

історичного розвитку. Релігійна структура віруючих в Україні. Динаміка 

росту релігійних організацій в Україні. Конфесійна структура монастирів 

України. Георелігійна ситуація в Україні. Сім умовних релігійно-

територіальних регіонів: Волинський, Галицький, Закарпатський, 

Подільсько-Буковинський, Центральний, Південно-Східний, Південний. 

Свобода совісті як загальнолюдська цінність. 

 

ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Історія туризму: теоретико-концептуальне обґрунтування. 

Різниця між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреація. 

Основні характеристики мандрівництва, туризму і рекреації. Ознаки, що 

відмежовують туризм од мандрівництва і рекреації. Визначення поняття 

туризм. Особливості навчальної та наукової дисципліни. Зв’язок «історії 

туризму» з іншими дисциплінами. 

Історія туризму в Україні: основні напрямки розвитку. 

Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ‒ХІХ ст.). Початок 

організованого туризму (кінець XIX ‒ початок XX ст.). Розвиток туризму в 

Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.). Основні напрями розвитку 

туризму в Україні в повоєнний період (50-60-ті pp.). Зоряний час радянського 

туризму (70‒80-ті pp.).  

Участь українців у географічних дослідженнях світу (Василь 

Григорович-Барський, Вацлав Ржевуський, Юрій Федорович Лисянський, 

Микола Миколайович Пржевальський, Микола Миколайович Миклухо-

Маклай).  



Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90-ті pp.). Пам’ятки 

археології як туристичні об’єкти. Фортеці, замки як об’єкти історичного 

туризму. Палаци і парки України в системі історичного туризму 

 

ІСТОРИЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

Історичний туризм, як предмет та наука. 

Визначення поняття туризм. Особливості навчальної та наукової 

дисципліни. Зв’язок «історичного туризму» з іншими дисциплінами. 

Історичний туризм в державній політиці України. 

Закон України «Про туризм» 1995 р. Основні напрями державної 

політики в галузі туризму. Зміни до закону України «Про туризм» 2004 р. 

Державна програма розвитку туризму. Система державного регулювання 

туризму в Україні. Участь України у Всесвітній туристській організації. 

Туризм в економіці України. Матеріальна база туризму. Основні проблеми та 

перспективи розвитку туризму в Україні. Місце України на світовому ринку 

рекреаційних послуг. Інтерес до України як до об’єкту туризму. Український 

туризм в оцінках вітчизняної та іноземної періодики. 

Основні напрямки розвитку історичного туризму в Україні.  

Пам’ятки археології як туристичні об’єкти. Історико-культурна 

спадщина давньої Русі та її використання туристичній діяльності. Фортеці, 

замки як об’єкти історичного туризму. Монастирі як об’єкти історичного 

туризму. Палаци і парки України в системі історичного туризму. Військово-

історичний туризм: головні об’єкти і маршрути військової історії. Історія 

науки і техніки в України в системі історичного туризму. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 

Туризм як вид господарської діяльності. 

Турпродукт: загальна термінологія та сутність. Властивості 

турпродукту. Туризм як вид соціокультурної та рекреаційної діяльності. 

Поняття туристичної послуги, її характеристика. Значення сфери послуг та її 



складової частини – туризму в структурі народного господарства країни. 

Роль та місце туризму в сучасному суспільстві. Основні поняття та 

визначення в туризмі: турист, туризм, туристична діяльність, туристична і 

пара туристична інфраструктура, туристична індустрія, туристичні ресурси, 

суб’єкт туристичної діяльності. 

Умови створення та функціонування туристичного підприємства. 

Загальна характеристика підприємства, мета його функціонування. Види 

підприємств. Поняття про зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства. 

Напрями діяльності підприємств. Основні цілі створення і функціонування 

туристських підприємств. Етапи створення туристичного підприємства та 

запровадження підприємницької діяльності з надання туристичних послуг. 

Види туристських підприємств та їх особливості. Принципи організації їх 

діяльності. Ресурсне забезпечення туристського підприємства. Перспективи 

розвитку туристських підприємств в Україні. 

Класифікації в туризмі. 

Форми та види туристичної діяльності. Класифікація туризму за різними 

ознаками: за спрямованістю туристичних потоків, за охопленням території, 

за терміном подорожі, за сезонністю, за ступенем організованості, за 

демографічним та соціальним складом учасників подорожі, за формою 

організації подорожі та обслуговування, за засобом пересування, за метою 

подорожі. Значення туризму за видами. Класифікація туризму за формами: 

групові та індивідуальні подорожі. Класифікація маршрутів та турів за 

територіальною ознакою, за вибором засобів пересування, за сезонністю, за 

тривалістю, за змістом програм, за складом учасників подорожі, за формою 

організації подорожі, за побудовою траси маршруту. 

Механізм державного регулювання туризму. 

Організаційно-правовий механізм регулювання туристської діяльності. 

Туристське законодавство. Закон України «Про туризм»: положення, статті, 

регулювання; зміни до Закону. Соціальний механізм регулювання. Соціальне 



значення туризму. Соціальні пільги та туризм. Досвід інших країн у 

формуванні туристських пакетів та програм для різних соціальних груп. 

Порядок ліцензування туристської діяльності та сертифікації 

туристських послуг. 

Ліцензування в туризмі. Нормативно-правова база ліцензування. Види 

туристської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Ліцензійні умови та 

правила їх виконання. Вимоги до матеріально-технічної бази, кадрового 

складу та інші вимоги щодо забезпечення ліцензійних умов. Порядок 

надання туристських послуг. Регіональні та місцеві правила та інструкції. 

Порядок проведення екскурсійної діяльності. Порядок надання дозволів на 

туристичний супровід. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. 

Ліцензування транспортних перевезень. Правили ліцензування 

автотранспортних перевезень. Сертифікація маршрутів. Державні стандарти. 

Формування міжнародної туристської політики. 

Всесвітня туристська організація: історія створення, організаційна 

структура, роль та значення у формування міжнародних туристських обмінів. 

Комітети та комісії UNWTO: їх функції та завдання. Туристська політика: 

визначення та класифікація. Світова туристська політика та роль 

міжнародних організацій у її формування та регулюванні. Структура 

міжнародних зв’язків та співробітництво у галузі туризму. 

Технологія створення туристичного продукту та формування його 

асортименту. 

Вибір географії подорожей туристичним підприємством (фірмою). 

Принципи туристичного районування. Основні таксономічні одиниці: 

турцентр, туркомплекс, курорт. Туристичні ресурси та інфраструктура 

найпопулярніших курортів світу та України. Туристична освоєність території 

України. Основні туристичні регіони та райони України. Розвиненість 

туристичної інфраструктури впродовж транспортних коридорів. 

Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. Планування 

туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки, реалізації та 



проведення туру. Аквізиція туристів та засоби залучення туристів. Культура 

обслуговування та основні правила прийому клієнтів. Організація 

туристичного обслуговування різних типів споживачів.  

Загальні принципи організації транспортного обслуговування 

туристів. 

Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація 

транспортних засобів. Ознаки класифікації видів та форм транспортних 

перевезень. Види транспортних подорожей та їх характеристика. Діяльність 

міжнародних організацій з питань безпеки перевезень різними видами 

транспорту. Основні вимоги щодо поведінки пасажирів (туристів) при 

транспортуванні різними видами транспортних засобів. Особливості 

розробки транспортних маршрутів. Вимоги щодо парку транспортних засобів 

для перевезення туристів.  

Технологія організації та умови здійснення туристичних подорожей. 

Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання 

програм перебування туристів. Фактори, що впливають на формування та 

комплектацію програм перебування туристів. Особливості створення 

програм перебування туристів в залежності від видів туризму, 

інфраструктури курорту та місцевості основного перебування. Види та 

характеристика програмних заходів в туризмі. Умови виконання програм 

перебування туристів.  

Безпека туристичних подорожей. 

Страхування в туризмі. Види страхування в туризмі. Основні види 

туристичних документів. «Фактори ризику» в туризмі та основні заходи 

щодо нівелювання їх наслідків. Правила тат норми, що регулюють питання 

безпеки туристичних подорожей в Україні. Перелік нормативно-правових 

актів, що забезпечують безпеку туристичних подорожей (міжнародних та 

українських). Правила поведінки на транспорті. Основні умови забезпечення 

безпеки на транспорті. Правила поведінки туристів в разі надзвичайних 

ситуацій (тероризм, бандитизм, інші кримінальні дії). 



МОДУЛЬ 2 

Питання 

для випускного екзамену зі спеціалізації 

«Краєзнавчо-туристична робота» 

 

1. Основні напрями краєзнавчих досліджень. 

2. Основні джерела історико-краєзнавчих досліджень. 

3. Писемні пам’ятки як джерело вивчення історії краю. 

4. Періодична преса та її використання в краєзнавчій роботі. 

5. Зв’язок історичного краєзнавства з спеціальними історичними 

дисциплінами. 

6. Завдання вузівського та шкільного краєзнавства. 

7. Навчальна та позакласна історико-краєзнавча робота. 

8. Зародження краєзнавчого руху на українських землях. 

9. Розвиток краєзнавчої роботи у 20-ті роки XX століття. 

10. Історичне краєзнавство в Україні за радянських часів. 

11. Історичне краєзнавство в Україні в роки незалежності. 

12. Історичне краєзнавство на сучасному етапі. 

13. Пам’ятки архітектури як джерела для вивчення матеріальної 

культури краю. 

14. Топоніміка як джерело вивчення рідного краю. 

15. Антропоніміка в історичному краєзнавстві. 

16. Робота краєзнавця з архівними документами. 

17. Основні форми краєзнавчої роботи в навчальних закладах. 

18. Особливості шкільних краєзнавчих музеїв. 

19. Паломництво в структурі релігійного туризму. 

20. Паломництво як історичне, культурне й соціальне явище. 

21. Християнська проща сакральними місцями України. 

22. Києво-Печерська Лавра як об’єкт релігійного туризму. 

23. Релігійний туризм в Україні: стан, потенціал, перспективи. 



24. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина м. Києва. 

25. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина 

Слобожанщини. 

26. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Закарпаття. 

27. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Галичини. 

28. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина АР Крим. 

29. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Волині. 

30. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Поділля. 

31. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Полісся. 

32. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Черкащини. 

33. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Київщини. 

34. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина 

Чернігівщини. 

35. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Одещини. 

36. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Донеччини. 

37. Історико-культурна спадщина як основа історичного туризму. 

38. Україна очима іноземних мандрівників. 

39. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. 

40. Виникнення в Україні перших туристських організацій. 

41. Рекреаційне освоєння Криму. 

42. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890-1915 pp.) 

43. Зародження готельної справи в Україні. 

44. Зародження туристсько-екскурсійної справи на 

західноукраїнських землях. 

45. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській 

Україні в період «українізації» (1923‒1933 pp.). 

46. Краєзнавчо-туристські товариства «Плай» і «Чорногора» на 

західноукраїнських землях. 

47. Основні напрями розвитку туризму в Україні в повоєнний період 

(50-60-ті pp.). 



48. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х 

- на початку 50-х рр.  

49. Удосконалення системи організації і управління туризмом у 50-

60-ті рр. 

50. Зоряний час радянського туризму (70-80-ті pp.)  

51. Піднесення міжнародного туризму. «Інтурист» ‒ лідер серед 

туристських організацій СРСР.  

52. БММТ «Супутник» і молодіжний туризм як чинник 

патріотичного та інтернаціонального виховання радянської молоді.  

53. Сучасний стан розвитку туризму в Україні. 

54. Активізація міжнародної туристської діяльності України як 

складової зовнішньоекономічної діяльності. 

55. Історичний туризм: теоретико-концептуальне обґрунтування. 

56. Історико-культурна спадщина як основа історичного туризму. 

57. Міжнародний досвід з розвитку історичного туризму. 

58. Історичний туризм в провідних країнах світу. 

59. Історичний туризм в державній політиці України. 

60. Пам’ятки археології як туристичні об’єкти. 

61. Екскурсійна діяльність як метод популяризації історико-

культурної спадщини. 

62. Правові засади туристичної діяльності в Україні. 

63. Сучасний стан туристичної галузі в Україні. 

64. Історико-культурна спадщина Давньоруської держави та її 

використання в туристичній діяльності. 

65. Фортеці, замки як об’єкти історичного туризму. 

66. Монастирі як об’єкти історичного туризму. 

67. Палаци і парки України в системі історичного туризму. 

68. Військово-історичний туризм: головні об’єкти і маршрути 

військової історії. 

69. Парк «Софіївка» – перлина України. 



70. Маєток Браницьких «Олександрія». 

71. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці. 

72. Палац Потоцьких у Тульчині. 

73. Стан туристичної індустрії в Україні. 

74. Функції туризму. 

75. Класифікація туристських організацій. 

76. Нормативно-правові та законодавчі акти України в області 

туризму. 

77. Властивості туристського продукту. 

78. Спеціалізовані види туризму та особливості їх організації. 

79. Основні формулювання з ліцензування. 

80. Основні види страхування в туристській діяльності. 

81. Засоби розміщення та їх класифікація. 

82. Поняття безпеки туристичних подорожей.  

83. Основні права та обов'язки туриста.  

84. Проблеми та досягнення туризму в Україні. 

85. Сутність, основні функції та ознаки екскурсії. 

86. Маршрут екскурсій. Принципи складання маршруту.  

87. Класифікація учасників туристської діяльності. 

88. Охарактеризувати функції туроператорів. 

89. Охарактеризувати функції турагентів. 

90. Поняття ризику та факторів ризику в туризмі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3 

Список  

літератури для підготовки до випускного 

 екзамену зі спеціалізації  

«Краєзнавчо-туристична робота»: 

 

1. Академічне релігієзнавство. К., 2000. 

2. Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2001. 

3. Абрамов В. В. Історія туризму : підруч. Харків : Видавництво 

«Форт», 2010. 286 с. 

4. Александрова А. Ю. Международный туризм. М. : Аспект Пресс, 

2001. 461 с. 

5. Архівознавство : Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. 

закладів України / За заг. ред. Я.С.Калакури та І.Б.Матяш. К. : Видавн. дім 

«КМ Академія», 2002. 356 с. 

6. Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посібн. 

В.Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська.  К. : Альтерпрес, 2007. 264 с. 

7. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства 

: навч. Посібник. К. : Центр учбової літератури, 2012. 184с. 

8. Биржаков М. Б. Введение в туризм. Издание 9-е, переработанное 

и дополненное. СПб. : «Издательский дом Герда», 2007. 576 с. 

9. Боголюбов В. С. Экономика туризма. М. : Академия, 2005. 192 с. 

10. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: 

Методологія та методики аналізу, термінологія, районування: Монографія. К. 

: ВПЦ «Київський університет», 2001. 395 с. 

11. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво. Коротка історія розвитку 

та методи створення художніх садів. К. : Науковий світ, 2001. 299 с. 

12.  Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2013. 

178 с. 



13. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей : навч.-метод. 

посібн. Ів.-Франк. : «НАІР», 2014. 364 с. 

14. Дмитриевский А. В. Религиеведение для менеджеров 

туристического бизнеса: практические аспекты. Донецка, 2004. 

15. ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНОЇ ВІДПОВІДІ ПІД ЧАС 

ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ  

З КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ 

 

Відмінно (А) 

(90 – 100 балів) 

Студент логічно і глибоко розкрив сутність питання та послідовність 

подій, показав причино-наслідкові зв’язки, виділив проблемні аспекти та 

концептуальні особливості, аргументував свої висновки і власну оцінку 

ґрунтовним аналізом фактологічного та джерельного матеріалу. Студент 

всебічно володіє історіографічним та джерельним матеріалом. При 

викладі матеріалу чітко формулюються дефініції, правильно 

використовується фахова термінологія. 

Добре (В) 

(82 – 89 балів) 

Студент логічно і глибоко розкрив сутність питання та послідовність 

подій в контексті загальної тематики семінару, показав причино-

наслідкові зв’язки, окреслив проблемні аспекти та концептуальні 

особливості, аргументував свої висновки і власну оцінку ґрунтовним 

аналізом фактологічного та джерельного матеріалу. Студент  добре 

володіє історіографічним та джерельним матеріалом. При викладі 

матеріалу чітко формулюються дефініції та правильно використовується 

фахова термінологія. 

Добре (С) 

(74 – 81 балів) 

Студент логічно і достатньо повно розкрив сутність питання та 

послідовність подій, показав причино-наслідкові зв’язки, надав загальну 

характеристику проблемних аспектів та деяких концептуальних 

особливостей, аргументував свої висновки і власну оцінку аналізом 

фактологічного матеріалу. Студент  загалом володіє історіографічним та 

джерельним матеріалом. При викладі матеріалу студент оперує 

окремими дефініціями та фаховими термінами. 

Задовільно (D) 

(64 – 73 балів) 

Студент розкрив сутність питання у загальних рисах та виклав 

послідовність подій, показав окремі причино-наслідкові зв’язки, виклав 

загальновстановлені висновки. Студент володіє незначним 

історіографічним та джерельним матеріалом.  

Задовільно (E) 

(60 – 63 балів) 

Студент розкрив сутність питання у загальних рисах та виклав 

послідовність окремих подій, не розкрив причинно-наслідкові зв’язки і 

частково навів загальновстановлені висновки. Студент володіє 

незначним історіографічним та джерельним матеріалом. 

Незадовільно (FX) 

(35 – 59 балів) 

Студент не знає відповіді на запитання. 

Незадовільно (F) 

(1 – 34 балів) 

Студент не з’явився на екзамен. 

 

 

 

 

 


