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1. Мета вступного фахового випробування 

 

Метою вступного фахового випробування є з’ясування рівня знань та 

вмінь, необхідних абітурієнтам для опанування ними програм бакалавра за 

відповідною спеціальністю та проходження конкурсу. Завданням вступного 

іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін 

фундаментального циклу та професійно-орієнтованої фахової підготовки 

молодшого спеціаліста; виявлення рівня та глибини практичних умінь та 

навичок; визначення здатності до застосування набутих знань, умінь і 

навичок під час розв’язання практичних ситуацій. 

 

2. Характеристика змісту програм  

 

Програма вступних випробувань охоплює коло питань, які в 

сукупності  характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає 

навчатися в ЧНТУ з метою одержання першого освітнього рівня «бакалавр» 

за спеціальністю 242 «Туризм» на базі навчальних планів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

 

         3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів 

 

Для успішного засвоєння освітньо-професійних програм бакалавра, 

абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста за відповідним 

напрямом та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 

галузі соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.  

Відбір студентів для зарахування здійснюється на конкурсній основі. 

 

4. Порядок проведення вступного фахового випробування 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування і охоплюють 

фахові предмети, які передбачені навчальними планами освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 

«Туризм» із наступних дисциплін: «Географія туризму», «Основи 

туризмознавства», «Організація туристичних подорожей». 

 

5. Структура екзаменаційного білета 

 

Завдання для вступного фахового випробування для здобуття першого 

освітнього рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» 

спеціальністю 242 «Туризм» включає:  

- номер білету; 



  

- 20 тестових завдань із дисциплін «Географія туризму», «Основи 

туризмознавства», «Організація туристичних подорожей» (по 5 балів кожне); 

- шкала оцінювання за 100 бальною шкалою (від 100 до 200 балів) 

 

6. Критерії оцінювання вступного фахового випробування 

 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями: 

Завдання Бали 

Тестові завдання з дисципліни «Географія туризму»  по 5 балів кожне 

Тестові завдання з дисципліни «Основи 

туризмознавства» 
по 5 балів кожне 

Тестові завдання з дисципліни «Організація 

туристичних подорожей»  
по 5 балів кожне 

Максимальна кількість балів 200 

 

7. Рекомендована література 

 

Географія туризму: 

1. География туризма: учебник. Под. ред. А.Ю.Александровой. Москва: 

КНОРУС, 2016. 592 с. 

2. Географія туризму: опор. конспект лекцій, завдання до самост. роботи 

студентів, плани семінар. занять, тести для студентів спец. 242 "Туризм" / 

уклад.: Коцупей В. М., Миронов Ю. Б. Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-

ту, 2017. 107 с. 

3. Калоева А.Т.,  Лимонина  И. Г., Сафина С. С.  География  туристско-

рекреационных  центров  и  дестинаций. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. 91 с. 

4. Кузик С.П. Географія міжнародного туризму.  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2018. 268 с. 

5. Ярченко Ю.В. Географія туризму.  Маріуполь: ПДТУ, 2019.  226 с. 

 

Основи туризмознавства: 

 

1. Михайліченко Г.І. Основи туризмознавства: опорний конспект лекцій: 

навчально-методичне видання/ Г.І. Михайліченко; С. В. Мельниченко, Н. І. 

Ведмідь. - К.: КНТЕУ, 2011. - 76 с. 

2. Любіцева О.О., Бабрицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху: 

підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2008. – 335 с. 

3. Любчук О. К. Організація туризму. Основи туризмознавства. Маріуполь: 

ПДТУ, 2018. 154 с. 



  

4. Устименко Л.М. Основи туризмознавства: навчальний посібник. –  К.: 

Альтерпрес, 2015. 

5. Устименко Л.М. Основи туризмознавства: практикум Київ : Ліра-К, 2018. 

79 с.  

 

 

Організація туристичних подорожей: 

 

1. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної 

діяльності.  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 247 с.  

2. Герасименко В. Г., Галасюк С. С. Організація надання туристичних 

послуг : навчальний посібник. – Одеса : Атлант, 2014. – 242 с. 

3. Алексеєнко Л. М., Божук Т. І., Брич В. Я. Організація туризму. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 448 с. 

4. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник/ В.Ф. Кифяк; В. 

Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги - XXI, 2011. - 344 с. 

5. Михайліченко Г.І. Організація туристичних подорожей. Київ: Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 391 с. 
 


