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Програма комплексного вступного екзамену з «Туризму» для вступників 

на 2 курс спеціальність 242 - «Туризм» навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченим терміном підготовки на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ( заочна форма навчання) 
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Мета вступних випробувань на навчання за освітньо - кваліфікаційним 

рівнем  «бакалавр»  за напрямком підготовки  «Туризм» - оцінити рівень 

підготовки  згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст»  за спеціальністю «Туризм» та визначити здатність навчатися за 

освітньо - кваліфікаційним рівнем «бакалавр». 

 

 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань  

ґрунтується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки молодшого 

спеціаліста з туризму.  

 

Загальні положення 

 

  Вступні випробування встановлюють фактичну відповідність рівня 

освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. 

 

Професійні компетенції «молодших спеціалістів»  за напрямком 

підготовки «туризм»: 

 Володіння понятійним апаратом у галузі туризму ; 

 Вивчення географічної характеристики видів туризму ; 

 Оволодіння історичним досвідом щодо розвитку туристичної галузі. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА   ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З ТУРИЗМУ  

 

Час виконання – 45 хвилин 

Критерії оцінювання: 

«5» - 15 - 14 балів 

«4» - 13 - 11  балів 

«3» - 10 – 8 балів 

 

Тести – 100% ( 20 тестових завдань ) 
 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на 

вимогу екзаменатора залишає аудиторію та одержує загальну нульову 

оцінку (0%). 

За підсумками  іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. 

Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову у 

такий спосіб: 
Кількість вірних відповідей Оцінка за чотирирівневою 

шкалою оцінювання 

Кількість балів 

20  

5 (відмінно) 

100 

19 95 

18 90 

17  

4 (добре) 
 

85 

16 80 

15 75 

14 70 

13 3 (задовільно) 

 
 

65 

12 60 

11 55 

10 50 

9 2 (незадовільно) 45 

8 40 

7 35 

6 30 

5 25 

4 20 

3 15 

2 10 

1 5 

0 0 
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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

Дисципліна 1: ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ 

Умови та передумови виникнення туризму .     Зародження туризму. 

Розвиток туризму у стародавньому Єгипті. Туризм у Римський імперії. 

Розвиток туризму  у Європі. Вплив промислової революції у 18-му ст. на 

розвиток туризму. Внесок Томаса Кука у туризм. Туризм в Росії у цей період.  

Початок становлення масового туризму.  Розвиток туризму у  20-ті рр.. 20-го 

ст. на території колишнього СРСР. Реорганізація туризму в 1937-1940рр.. 

Туризм у після воєнні роки.   Паломництво.  Діяльність «Інтуристу» та 

«Супутника».  «Руська трійка». Дослідження лікувального потенціалу Криму, 

Прикарпаття, Закарпаття. Створення на території України туристичних бюро, 

будинків відпочинку тощо. Розвиток туризму з1991р. до тепер. 

 

Дисципліна 2: ГЕОГРАФІЯ  ТУРИЗМУ 

 

Географічна характеристика купально-пляжного туризму. 

Інфраструктура купально-пляжного туризму. Географія центрів купально-

пляжного туризму в Україні, Європейському туристичному регіону, світі. 

Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. Види 

лікувально-оздоровчого туризму. Типологія курортів. Географія основних 

курортів та центрів лікувально-оздоровчого туризму України, Європейського 

регіону, світу. 

Географічна характеристика розважального туризму. Різновиди 

розважального туризму. Географія центрів розважального туризму України, 

Європейського регіону, світу. 

Географічна характеристика круїзного туризму. Види круїзів. Круїзні 

судна. Географія центрів, районів розвитку та маршрутів круїзного туризму в 

світі. 

Географічна характеристика гірськолижного туризму. Історія, види та 

інфраструктура гірськолижного туризму в Україні, Європейському 

туристичному регіону, світі. 



 6 

Географічна характеристика дайв-туризму. Види дайвінгу. 

Інфраструктура дайвінгу. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-

туризму в Україні, Європейському туристичному регіону, світі. 

Географічна характеристика гольф-туризму. Географія центрів та 

регіонів розвитку гольф-туризму в Європейському туристичному регіону та 

світі. 

Географічна характеристика екстремального і пригодницького туризму. 

Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального туризму. 

Види пригодницького туризму. Географія центрів та регіонів розвитку 

екстремальних та пригодницьких видів туризму в Україні, Європейському 

туристичному регіону та світі. 

Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) 

туризму. Види культурно-пізнавального туризму. Географія найбільш 

атрактивних маршрутів та регіонів розвитку культурно-пізнавального 

туризму. 

Географічна характеристика подієвого туризму. Класифікація подієвого 

туризму. Географія турів, центрів та регіонів подієвого туризму в Україні, 

Європейському туристичному регіону і світі. Перспективи та потенціал 

розвитку подієвого туризму. 

Видова структура ділового туризму. Класичні ділові поїздки та МІСЕ-

поїздки. Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму. 

Географія центрів та країн розвитку конгресно-виставкового туризму. 

Характеристика інсентив туризму. Організатори МІСЕ-заходів. Географія 

центрів ділового туризму в Україні та світі. 

Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та релігійний 

туризм культурно-пізнавального характеру. Види, функції та особливості 

паломництва. Релігійні та культові центри. Релігійні організації. Географія 

центрів та регіонів паломництва та релігійного туризму у християнстві, 

ісламі, буддизмі, іудаїзмі. 
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Дисципліна 3: Основи туризмознавства 

 
Тип туризму (внутрішній, в'їзний). Категорії  туризму (туризм у межах 

країни, національний туризм, міжнародний туризм). Види туризму 

(рекреаційний, лікувальний, пізнавальний, діловий, релігійний, етнічний, 

транзитний). Спосіб організації туризму (організований й неорганізований 

туризм). Подорожі по тривалості (короткостроковий і довгостроковий). Види 

туризму по використовуваним транспортним засобам (залізничний, 

авіаційний, теплохідний, автомобільний, автобусний, велосипедний та ін.). 

Туризм по інтенсивності туристських потоків. Туризм по джерелах 

фінансування. Окремі види туризму (екологічний, сільський, пригодницький, 

спортивний, самодіяльний з активними способами пересування й ін.). 

Туристичні послуги та товари. Суб’єкти туристичного ринку. 

Механізми функціонування туристичного ринку. Тур як специфічний 

продукт туристичного ринку. Маркетинг туризму. Туристичний 

інформаційний центр. 

Формування системи гостинності. Індустрія туризму та її структура. 

Територіальна складова індустрії туризму.  Виробнича складова індустрії 

туризму. Регуляторна складова індустрії туризму.  
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Умови та передумови виникнення туризму  

2. Зародження туризму.  

3. Розвиток туризму у стародавньому Єгипті. 

4. Туризм у Римський імперії. Розвиток туризму  у Європі.  

5. Вплив промислової революції у 18-му ст. на розвиток туризму. 

6. Внесок Томаса Кука у туризм. Туризм в Росії у цей період.  

7. Початок становлення масового туризму                                      

8. Розвиток туризму у  20-ті рр.. 20-го ст. на території колишнього СРСР.  

9. Реорганізація туризму в 1937-1940рр..  

10. Туризм у після воєнні роки.  

11. Паломництво.  

12. Діяльність «Інтуристу» та «Супутника»  .                                                                    

13. Історія розвитку туризму в Україні  

14. Дослідження лікувального потенціалу Криму, Прикарпаття, Закарпаття.  

15. Створення на території України туристичних бюро, будинків відпочинку 

тощо. 

16. Розвиток туризму з1991р. до тепер. 

17. Поняття туризму. Види та форми туризму. 

18. Об’єкт, предмет і завдання географії туризму. 

19. Географія туризму і рекреаційна географія: спільні риси та відмінності.  

20. Методи, які використовуються в географії туризму. 

21. Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних 

ресурсів. 

22. Підходи до класифікації туристичних ресурсів.  

23. Класифікація туристичних ресурсів по П. Деферу.  

24. Природні та антропогенні ресурси. Класифікація О. Бейдика. 

25. Ресурси природно-заповідного фонду.  

26. Туристична привабливість природно-антропогенних біотичних ресурсів. 

27.  Культурна спадщина як ресурс туризму.  

28.  Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів.  

29.  Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх географічна 

характеристика. 

30.  Сучасні види культурно-історичних ресурсів.  

31.  Форми та види туризму. 

32.  Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму.  

33.  Паломництво та географія центрів паломництва. 

34.  Релігійний туризм культурно-пізнавального характеру.  

35.  Екологічний туризм та географія центрів та регіонів розвитку 

екологічного туризму. Види екологічного туризму.  

36.  Сільський туризм та географія регіонів та країн розвитку сільського 

туризму. 

37. Суб’єкти туристичної діяльності.  

38. Індустрія туризму та її структура. 
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