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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавр, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з інших
спеціальностей (на 2 курс), які здобули базову або повну вищу освіту за іншою
спеціальністю (на 2 курс), на спеціальністьть 242 «Туризм» проводиться за
результатами фахових вступних випробувань з дисциплін «Організація
туристичної діяльності» та «Рекреаційні комплекси світу».
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
І. Організація туристичної діяльності
Туризм

України.

Історія

туризму,

зміст

та

основні

поняття.

Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України.
Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в
Україні. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні.
Класифікація видів туристичної діяльності. Класифікація видів
туризму за метою подорожі. Класифікація видів туризму за напрямом тур
потоків. Класифікація видів туризму за складом учасників подорожі.
Класифікація видів туризму за засобом пересування туристів. Класифікація
видів туризму за способом оплати подорожі.
Туристичний продукт та його складові. Поняття, структура та складові
туристичного продукту. Тур як комплексний подукт.
Порядок створення туристичного підприємства та організація його
діяльності.

Основні

Туроператорська

та

етапи

створення

турагентська

туристичного

діяльність

підприємства.

підприємств

туризму.

Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація послуг в туризмі.
Реклама в індустрії туризму. Поняття і напрямки рекламної діяльності
туристичного підприємства. Організація рекламної діяльності, принципи та
канали поширення реклами. Правила проведення рекламної компанії та імідж
туристичного підприємства.
Безпека туризму та страхування. Безпека туристичної подорожі.
Особливості страхування в туризмі
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ІІ. Організація туристичної діяльності
Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання.
Сутність понять «рекреація» і «рекреаційна діяльність». Рекреаційна діяльність
як сфера економічної діяльності, її місце в розвитку національних економік.
Становлення та основні етапи розвитку рекреаційної діяльності.
Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання.
Поняття про рекреаційні комплекси, територіальні рекреаційні комплекси
(ТРК). Структура та властивості ТРК. Типологія ТРК. Становлення та основні
етапи розвитку рекреаційної діяльності.
Рекреаційні потреби, рекреаційний попит як основа формування
рекреаційних комплексів. Види рекреаційних потреб. Чинники формування
рекреаційних потреб. Рекреаційний попит як основний фактор формування
ТРК.
Рекреаційний потенціал, його структура і використання. Поняття про
рекреаційний потенціал території (РПТ). Рекреаційні ресурси як основа РПТ, їх
види, значення. Основні підходи до оцінювання рекреаційних ресурсів
Формування

та

рекреаційно-туристичної

структура
індустрії.

рекреаційної

індустрії.

Багатокомпонентність

Сутність

рекреаційного

господарства: первинні, вторинні та суміжні підприємства, економічні
показники

їхньої

роботи.

Види

і

функціональна

структура

закладів

рекреаційного обслуговування населення.
Рекреаційне районування світу та України. Сутність рекреаційного
районування, його мета та значення. Чинники та умови формування
рекреаційних районів. Характерні ознаки рекреаційних районів.
Європа – провідний рекреаційний регіон світу. Чинники розвитку
рекреаційного

господарства

в

регіоні.

Оцінка

рекреаційних

ресурсів.

Особливості і етапи розвитку рекреаційного обслуговування, його сучасний
стан.
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Структура оцінки
№
1.

2.

3.

4.
5.

Основні завдання першої сесії творчого конкурсу

Кількість
балів

Знання історії розвитку туризму, змісту та його основних понять,
класифікації, видів туристичної діяльності, законодавче та
правове забезпечення туристичної діяльності в Україні.
Знання туристичного продукту та його складових, порядок
створення туристичного підприємства, безпека туризму,
страхування та реклама в індустрії туризм.
Знання понять рекреація, рекреаційна діяльність, рекреаційні
комплекси,
структуру
та
властивості
територіальнорекреаційних комплексів.
Знання рекреаційних потреб, рекреаційного потенціалу, його
структури та використання, формування рекреаційної індустрії.
Знання рекреаційного районування світу та України, чинників та
умов формування рекреаційних районів , їх ознаки.
Максимальна кількість балів

1-20

1-20

1-20
1-20
1-20
100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2018 РОЦІ
на спеціальність «Туризм»
Рівні навчальних
досягнень
1. Початковий
до 123 балів

2. Середній
124 – 149 балів

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Абітурієнт не усвідомлює змісту питання, тому його
відповідь не має безпосереднього відношення до
поставленого питання. Має слабкі знання навчального
матеріалу, його розуміння, неточні, або мало
аргументовані відповіді з порушенням послідовності
викладення, за невпевненість під час пояснень
теоретичних положень; відповідь не відповідає
мінімальному позитивному рівню. Обсяг висвітлених
питань менше 50%.
Відповіді на питання носять фрагментарний характер,
характеризуються відтворенням знань на рівні
запам’ятовування. Має посередні знання, включаючи
розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені
питання, які, однак містять неточності; за вміння
застосовувати
теоретичні положення
під
час
розв’язання стандартних практичних задач, не завжди
аргументовані відповіді; має місце значна кількість
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недоліків. Абітурієнт погано володіє засобами
відтворення
історично-просторових
властивостей
предметів, явищ, процесів. Обсяг висвітлених питань у
межах 50-70%.
3.Достатній
150 – 175 балів

У відповідях на питання допускаються деякі неточності
або помилки непринципового характеру. Абітурієнт
демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні
аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта
логічно розмірковувати при відповіді на питання,
застосовувати
теоретичні положення
під
час
розв’язання практичних нестандартних задач, вміння
аналізувати та пропонувати оригінальні рішення;
мають місце окремі помилки.Обсяг правильно
висвітлених питань більше 75%.
4. Високий
Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на
176 – 200 балів
питання. Має глибокі знання, вміння аналізувати,
здатність пропонувати оригінальні рішення, критично
оцінювати об’єктивну та суб’єктивну інформацію,
здійснювати самооцінку, логічно і послідовно
відповідати
на
поставлені
питання,
вміння
застосовувати
теоретичні положення
під
час
розв’язання нестандартних практичних задач.
Абітурієнт без помилок
відтворює історичнопросторові властивості якості явищ, процесів,
предметів. Обсяг правильно висвітлених питань
дорівнює 100%.
Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету
набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для
допуску в участі у конкурсному відборі.
Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів
предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал
оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення
членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки)
вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії
усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.
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