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ВСТУП 
 

Програма додаткового фахового вступного випробування призначена для 

осіб, які вступають до Уманського національного університету садівництва для 

здобуття ступеня магістра зі спеціальності 242 «Туризм» на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Вступ таких осіб можливий за 

умови успішного проходження додаткового фахового вступного випробування 

з урахуванням середнього бала відповідного диплома. 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у 

формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує 

фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови. 

Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за 

допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50. 

Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна 

правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування 

оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове 

фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше 

тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань 

вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та 

позбавляються права участі в конкурсному відборі. 

Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма 

часу встановлюється не більше 1 астрономічної години. 

За результатами відповіді оцінюється загальний рівень володіння 

програмним матеріалом і приймається рішення про допуск його до складання 

вступного фахового випробування (вступного випробування з іноземної мови) 

для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 242 «Туризм».  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

1. Туризм як суспільне явище 

2. Нариси з історії туризму 

3. Туризм як економічна діяльність 

4. Ринок туристичних послуг 

5. Основи організації туристичного процесу 

6. Основи туристичної діяльності 

7. Регулювання туристичної діяльності 

 

2. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ  

1. Географія туризму як наукова дисципліна 

2. Методологія та методика географічних досліджень в туризмі 

3. Географія туристських потоків, доходів та витрат 



4. Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів 

5. Природні туристичні ресурси 

6. Культурно-історичні ресурси туризму 

7.Географія рекреаційних видів туризму 

8. Географія активних видів туризм 

9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму 

10. Географія ділового туризму 

11. Географія релігійного туризму та паломництва 

12. Географія міського сільського та екологічного туризму 

 

 

3. РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ 

 1.Об'єкт, предмет, задачі вивчення та основні поняття дисципліни «Рекреаційні 

комплекси світу» 

2. Рекреаційна діяльність і рекреаційно-туристське обслуговування як складова 

господарського комплексу 

3. Рекреаційні потреби: фактори формування, рівні, взаємозв'язок 3. 

4. Рекреаційно-ресурсний потенціал: поняття, склад та структура 

5. Теоретичні основи формування та функціонування рекреаційних комплексів 

6.Рекреаційне природокористування й охорона природи 

7.Теоретичні основи рекреаційного районування 

8.Європа - провідний рекреаційний регіон світу 

9.Розвиток рекреаційних комплексів Американського регіону 

10.Рекреаційні комплекси Африки 

11.Формування і розвиток рекреаційних комплексів і центрів туризму в Азії, 

Австралії і Океанії та на Близькому Сході 

12.Рекреаційне районування України 

 

 

 

 

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Взаємодії між місцем призначення, де є пропозиція, і місцем 

відправлення, де існує попит чи дефіцит подібних послуг і товарів: 
А) Туристський потік 

Б)Туристичний потенціал 

В)Туристична індустрія 

Г)Туристична інфраструктура 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ І ПОРЯДОК 

ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у 

формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує 

фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови. 

Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за 

допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50. 

Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна 

правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування 

оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове 

фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше 

тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань 

вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та 

позбавляються права участі в конкурсному відборі. 

Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма 

часу встановлюється не більше 1 астрономічної години. 

 

Структура оцінки 
Кількість вірних 

відповідей з 50 

питань 

Оцінка Кількість вірних 

відповідей з 50 

питань 

Оцінка 

0 

не склав 

25 

склав 

1 26 

2 27 

3 28 

4 29 

5 30 

6 31 

7 32 

8 33 

9 34 

10 35 

11 36 

12 37 

13 38 

14 39 

15 40 

16 41 

17 42 

18 43 

19 44 

20 45 

21 46 

22 47 

23 48 

24 49 

 50 

У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він 

не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного 

іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі. 
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