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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для
осіб, які закінчили ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на спеціальність
«Туризм» та бажають навчатися за скороченим терміном підготовки бакалаврів.
Бакалавр з туризму отримує теоретичні знання, що
характеризують
тенденції
розвитку світового ринку туристичних послуг, собливості
функціонування світового культурного, політичного та соціального середовища,
організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності
національних підприємств, теоретичні та практичні засади правового
регулювання туристичної галузі на рівні держави та міжнародної економіки,
наукові основи теорії менеджменту організацій, особливості регулювання
підприємницької діяльності в умовах інформаційного середовища, методи і
технології маркетингових досліджень у сфері обігу продукції туристичної та
споріднених галузей, теоретичні основи економічної безпеки підприємства.
Набутий вищий освітній рівень є професійно орієнтованим і обов’язковим
для подальшої підготовки спеціаліста і магістра.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
2.1 .Дисципліна «Топографія з основами геодезії»
1. Топографічна карта і план.
2. Геодезичне забезпечення великомасштабних топографічних знімань.
3. Розрядні геодезичні мережі згущення.
4. Кутові вимірювання в розрядних мережах.
5. Вимірювання довжин ліній.
6. Прив’язувальні роботи в полігонометрії.
7. Знімальна геодезична мережа.
8. Топографічні знімання.
9. Методи великомасштабних знімань.
10.
Цифрові плани і карти. Історія розвитку геодезії.
11.
Методи визначення фігури і розмірів Землі.
12.
Системи координат.
13.
Вимірювання та їх точність.
14.
Методи і точність вимірювань.
15.
Прилади для вимірювання кутів.
Література для підготовки
1.Геодезія – частина І. під редакцією проф. Могильного С. Г., проф. Войтенка
С.П. 2002 та 2003 рік випуску.
2.Інженерна геодезія, проф. Войтенко С.П. 2009,2012 р.

2.2 Дисципліна : «ЕТНОГРАФІЯ»
1. Етнічна географія як наука.
2. Етнічні території і кордони.
3. Етнічні спільноти.
4. Історико-етнографічні райони України.
5. Етнічний склад населення України.
6. Діалекти української мови.
7. Етнографічні групи українського народу.
8. Сільськогосподарська культура.
9. Народний одяг.
10.
Народна кухня.
11.
Підсобні промисли і ремесла. Художні промисли.
12.
Громада. Громадський побут, Сім'я, сімейний побут, звичаї та обряди.
13.
Народні знання. Усна народна творчість.
14.
Закордонне українство. Дефініція "українська діаспора".

2.3

Дисципліна : «ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА»

Роль індустрії гостинності і туризму в світовій господарській системі.
Еволюція форм гостинності і туризму.
Багатоаспектність суспільного значення туризму.
Основні поняття і терміни туризмології.
Умови та фактори розвитку туристичної діяльності.
Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності на міжнародному
рівні та в Україні.
7. Основи обліку в туризмі.
8. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму і парадигма їх наукового
вивчення і обгрунтування.
9. Сутність і перспективи професійної діяльності в індустрії гостинності і
туризму.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4

Дисципліна : «ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО»

1. Історія розвитку загального землезнавства.
2. Земля в космічному просторі.
3. Основні дані про Землю.
4. Внутрішня будова Землі.
5. Сучасні особливості розподілу суші та моря.

6. Географічна оболонка Землі.
7. Загальні відомості про атмосферу, гідросферу, біосферу.
8. Ритмічні явища в географічній оболонці.
9. Розвиток географічної оболонки.
10.Структура географічної оболонки.
11.Географічні пояси і зони суші.
12.Поняття про географічні ландшафти.
13.Вплив людини на навколишнє середовище.
14. Проблема охорони природи і раціонального використання природних
ресурсів.
Література для підготовки
1. Етнографія України: навчальний посібник - С.А.Макарчук, Львів:Світ, 1994
.-520 с.-(ил.)
2. Країнознавство: Підручник, Масляк Петро Олексійович, Київ:Знання, 2007
.-292с.
3. Теоретичні основи державного земельного кадастру, Ступень М.Г., Новий
світ, 2003
4. Загальне землезнавство: Підручник, Олійник Я.Б., Федорищак Р.П.,
Шищенко П.Г, К.:Знання-Прес, 2008 .-342с.-(іл.)
5. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція,
державне регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. Закл, Л.Г.Агафонова,
О.Є.Агафонова, Київ: Знання України, 2002 .-351 с.

3. СТРУКТУРА
ЕКЗЕМЕНАЦІЙНОГО
ОЦІНЮВАННЯ

БІЛЕТА.

КРИТЕРІЇЇ

Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях здійснюється за
шкалою від 100 до 200 балів. Вступне випробування складається з тестових
завдань по дисциплінам фахового спрямування.
Вступне випробування містить 20 тестових завдань. Кожне питання
оцінюється в 5 балів.

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість балів,
на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у
конкурсі та рекомендацію до зарахування до інституту . Кількість місць для
зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.
Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія
університету.

Голова фахової комісії

Р.В. Шульц

