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2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Програма фахового вступного випробування для зарахування на 
навчанння за ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» та 
містить наступні основні питання: 
1. Умови та передумови виникнення туризму
2. Зародження туризму.
3. Розвиток туризму у стародавньому Єгипті.
4. Туризм у Римській імперії. Розвиток туризму у Європі.
5. Розвиток туризму в епоху Середньовіччя.
6. Історія розвитку системи гостинності та туристичної інфраструктури.
7. Великі географічні відкриття та їх вплив на розвиток туризму.
8. Початок становлення масового туризму
9. Розвиток туризму у 20-ті рр.. ХХ ст. на території колишнього СРСР.
10. Діяльність «Інтуристу» та «Супутника» .
11. Історія розвитку туризму в Україні.
12. Створення на території України туристичних бюро, будинків
відпочинку тощо.  
13. Розвиток туризму в добу незалежної України.
14. Об’єкт, предмет і завдання географії туризму.
15. Географія туризму і рекреаційна географія: спільні риси та відмінності.
16. Методи, які використовуються в географії туризму.
17. Визначення основних понять: туризм, мандрівник, паломництво,
гостинність, туристична інфраструктура, рекреація тощо.  
18. Туристичні та туристично-рекреаційні ресурси
19. Класифікація туристичних ресурсів.
20. Природні та антропогенні ресурси
21. Культурна спадщина як туристичний ресурс
22. Сучасні види культурно-історичних ресурсів
23. Ресурси природно-заповідного фонду
24. Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів.
25. Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх географічна
характеристика.  
26. Основи туризмознавства: форми та види туризму.
27. Виставково-музейний туризм.
28. Паломництво та географія центрів паломництва.
29. Релігійний туризм культурно-пізнавального характеру.
30. Екологічний туризм та географія центрів та регіонів розвитку
екологічного туризму. Види екологічного туризму.  
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31. Сільський туризм та географія регіонів та країн розвитку сільського
туризму.   
32. Суб’єкти туристичної діяльності.
33. Індустрія туризму та її структура.
34. Тур як специфічний продукт туристичного ринку.
35. Формування системи гостинності.



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ 

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається 

на підставі наступних критеріїв: 

1. Правильність відповіді;

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 

100 до 200 балів з урахування рівнів підготовки: 

Рівень 

підготовки 
Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання 

Бали за 

200-ною 

шкалою 

Високий 

Вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, 

дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні 

творчі здібності, аргументовано застосовує отримані 

знання в нестандартних ситуаціях, може самостійно 

ставити та розв'язувати проблеми. Виявляє творчий 

підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, 

добре володіє різносторонніми уміннями та навичками 

при виконанні практичних задач. 

180-200 

Середній 

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за 

суттю викладає його, припускаючи незначні неточності 

в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому 

володіє необхідними уміннями та навичками при 

виконанні практичних задач. 

140-179 

Достатній 

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, 

припускає неточності, недостатньо чіткі  

формулювання, непослідовність у викладанні 

відповідей. При цьому нетривке володіння уміннями та 

навичками при виконанні практичних занять. 

100-139 

Низький 

Вступник не знає значної частини програмного 

матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в 

доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку 

культуру оформлення знань, не володіє основними 

уміннями та навичками при виконанні практичних 

задач. Вступник відмовляється від відповіді на 

контрольні запитання. 

- 

Дуже 

низький 

Знання та уміння з програмного матеріалу практично 

відсутні. 
- 

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у 

конкурсі на зарахування. 
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