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Пояснювальна записка
Програму фахового екзамену з туризму розроблено на основі
чинної програми з дисциплін циклу туризму.
Мета фахового екзамену з туризму: оцінити ступінь
підготовленості абітурієнтів, які бажають навчатися в Полтавському
університеті економіки і торгівлі.
Завдання фахового екзамену з туризму:
–
визначити рівень набутих знань і вмінь;
–
оцінити туристичну діяльність як одну з головних
складових сфери послуг на основі краєзнавчого, регіонального,
національного та планетарного підходів;
–
встановити здатність застосовувати знання та набуті
вміння у сфері туризму для аналізу умов та факторів розвитку
туристичної індустрії у сучасному суспільстві;
–
встановити ступінь сформованості компетенцій з
туризму, туристичної культури.
Час, який відводиться на фаховий екзамен, складає чотири
академічних години.
Характеристика змісту програми
РОЗДІЛ І
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ТУРИЗМУ
ЯК СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1.1. Функції туризму, умови та фактори його розвитку
Тема 1.2. Туризм як навчальна дисципліна
Тема 1.3. Наукові дослідження в туризмі.
Тема 1.4. Туристські потоки, доходи та витрати
Тема 1.5. Класифікація та оцінка туристичних ресурсів.
Тема 1.6. Природні туристичні ресурси
Тема 1.7. Культурно-історичні ресурси туризму
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РОЗДІЛ ІІ
СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ТУРИЗМУ
Тема 2.1. Рекреаційні види туризму
Тема 2.2. Активні види туризму
2.2.1. Гірськолижний туризм
2.2.2. Дайв-туризм. Види дайвінгу
2.2.3. Екстремальний туризм
2.2.4. Пригодницький туризм
Тема 2.3. Культурно-пізнавальний туризм
Тема 2.4. Діловий туризм
Тема 2.5. Релігійний туризм та паломництво
Тема 2.6. Міський, сільський та екологічний туризм
РОЗДІЛ ІІІ
ТУРИСТИЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Тема 3.1. Туристичне законодавство. Закон України “Про
туризм”.
Тема 3.2. Сучасний стан розвитку туризму в Україні.
Тема 3.3. Проблеми розвитку туризму в Україні.
Тема 3.4. Перспективи розвитку і організації туризму в Україні.
Тема 3.5. Структура управління туристичною сферою в Україні.
РОЗДІЛ ІV
ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО
Тема 4.1. Країнознавство у сфері туризму
Тема 4.2. Туристичне регіонознавство
4.2.1. Районування, як основний метод
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4.2.2.
4.2.3.

країнознавчого дослідження в туризмі.
Сучасні підходи до регіонального поділу
світу
Особливості туристичного районування
світу згідно з ЮНВТО

Тема 4.3. Характеристика туристичних регіонів світу
4.3.1 Європейський туристичний макрорегіон
4.3.2 Південно-Азійський
туристичний
макрорегіон.
4.3.3 Азійсько-Тихоокеанський
туристичний
макрорегіон.
4.3.4 Африканський туристичний макрорегіон
4.3.5 Американський туристичний макрорегіон
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Перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Основні поняття та визначення в туризмі.
Роль та місце туризму в сучасному суспільстві.
Закон України «Про туризм»: положення, статті, регулювання.
Гідрологічні та гідротехнічні водні об'єкти та їх туристична
привабливість.
Кліматичні курорти та курортні місцевості.
Культурна спадщина як ресурс туризму.
Особливості та специфіка туристичного країнознавства.
Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО.
Підходи до визначення регіонів, їх різномасштабність.
Принципи та критерії районування в туризмі.
Природні та антропогенні ресурси.
Соціально-економічні проблеми розвитку туризму.
Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні.
Туристична інфраструктура.
Туристичний потенціал території та загальна характеристика
його складових елементів.
Туристичний центр. Туристська дестинація.
Туристська активність та людини та фактори, що її формують.
Туристський потік та його географічна характеристика.
Умови розвитку туризму.
Діловий туризм.
Культурно-пізнавальний туризм.
Подієвий туризм.
Рекреаційні види туризму.
Туристські атракції.
Міський, сільський та екологічний туризм.
Активні види туризму.
Релігійний туризм та паломництво.
Фактори залучення та фактори розподілу і диференціації
попиту.
Функції туризму.
Характеристика джерел країнознавчої інформації для цілей
туризму.
Характеристика океанів, морів, озер, річок як туристичних
ресурсів.
Європейський туристичний макрорегіон.
Азійсько-Тихоокеанський туристичний макрорегіон.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

Американський туристичний макрорегіон.
Африканський туристичний макрорегіон.
Близькосхідний туристичний макрорегіон.
Карибський туристичний субрегіон.
Південно-Азійський туристичний макрорегіон.
Центральноамериканський туристичний субрегіон.
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 5-бальною шкалою.
При цьому використовуються такі критерії:
абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь
на поставлене питання, продемонстрував
глибокі знання понятійного апарату і
5 балів («відмінно»)
літературних джерел, уміння аргументувати
своє ставлення до відповідних категорій,
залежностей, явищ.
абітурієнт загалом відповів на поставлене
запитання, але не спромігся переконливо
4 бали («добре»)
аргументувати свою відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку і відповіді.
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання,
3 бали («задовільно»)
ухилився від аргументації, показав задовільні
знання літературних джерел.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
2 бали
спеціальної
літератури,
ухилився
від
(«незадовільно»)
аргументації
або взагалі не відповів.
Фаховий іспит з «Туризму» проводиться у письмовій формі.
Кожне екзаменаційне завдання містить по 3 питання (1 теоретичне питання, 2- характеристика виду туризму, 3 - з
туристичного країнознавства) відповідно до розділів програми
вступних випробувань. При оцінюванні відповідей абітурієнтів
враховується: правильність і науковість викладення матеріалу,
повноту розкриття понять і закономірностей, точність уживання
географічної та картографічної термінології; логічність, доказовість у
викладенні матеріалу; ступінь сформованості інтелектуальних,
загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними,
статистичними та іншими додатковими матеріалами).
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