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Програма фахового випробування розроблена Приймальною комісією
Національного університету цивільного захисту України відповідно до Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня
2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня
2019 року за № 1192/34163, Порядку відбору та прийому до вищих
навчальних закладів цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 23 лютого 2015 року №197,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2015 року за
№290/26735 та Правил прийому до Національного університету цивільного
захисту України у 2020 році.
Фахове випробування проводиться з метою перевірки та оцінки
теоретичної підготовки вступника, встановлення рівня його знань з основних
фахових дисциплін за відповідною освітньо-професійною програмою.
Фахове випробування проводиться у вигляді іспиту в усній формі з
використанням трьох теоретичних питань, що наведені у білетах. Час на
підготовку до відповіді складає 30 хвилин.
Особи, що вступають на навчання на основі здобутого раніше ступеня
молодшого спеціаліста, допускаються до складання фахових випробувань в
разі надання до приймальної комісії Національного університету цивільного
захисту України сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури (кількість балів повинна становити не менше
100).
Особи, які, відповідно до Правил прийому до Національного
університету цивільного захисту України, мають право складати вступні
випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного
оцінювання), складають вступний іспит з української мови і літератури за
програмою для осіб, що вступають на навчання для отримання ступеню
бакалавр на основі повної загальної середньої освіти.
Для
складання
фахового
випробування
абітурієнт
може
використовувати ручки, олівці, лінійку, калькулятор. Усі інші матеріали, як
то законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали, довідники,
словники, записи, конспекти, тощо, а також засоби мобільного зв’язку, будьякі носії інформації протягом іспиту абітурієнтам використовувати суворо
забороняється. У разі порушення зазначених вимог, а також при виявленні
проявів несамостійної підготовки до відповіді, голова фахової атестаційної
комісії має право видалити абітурієнта з випробування з виставленням йому
загальної незадовільної оцінки.
Конкурсний бал для осіб, що вступають на навчання на основі здобутого
раніше ступеня молодшого спеціаліста, обчислюється як сума балів,
отриманих за українську мову та літературу і фахове випробування. Для
решти вступників конкурсний бал визначається як бал, отриманий за
результатами фахового випробування.
Відповідно до отриманого балу формується рейтинг кандидатів на
навчання, за результатами якого здійснюється зарахування до університету.

3

Серед осіб, які допущені приймальною комісією до участі у конкурсі та
набрали однаковий загальний конкурсний бал, переважне право на
зарахування мають кандидати з вищим середнім балом оцінок з додатку до
диплома про вищу освіту.
1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ КАНДИДАТА НА НАВЧАННЯ З
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Рівень знань кандидата на навчання за результатами відповіді
оцінюється за стобальною шкалою (від 100 до 200) за такими критеріями:
Кількість
балів
190 – 200

189-160

135-159

100-134

0-99

Критерії, за якими оцінюється відповідь
Кандидат на навчання дав повну і правильну відповідь на всі
питання, логічно та послідовно виклав матеріал, показав
уміння застосовувати закони і правила в конкретних
ситуаціях, показав володіння спеціальною термінологією а
мовну культуру.
Кандидат на навчання дав повну і правильну відповідь на всі
питання, при цьому можливі 1-2 негрубі помилки; логічно та
послідовно виклав матеріал, показав уміння застосовувати
закони і правила у конкретних ситуаціях, показав володіння
спеціальною термінологією.
Кандидат на навчання показав знання основного матеріалу,
але не розкрив його деталей, припустився при цьому 2-3
грубих помилок, або дав неточні формулювання.
Кандидат на навчання знає незначну частину програмного
матеріалу, у відповідях на теоретичні та практичні питання
припускається грубих помилок, слабо володіє спеціальною
термінологією.
Кандидат на навчання не знає значної частини програмного
матеріалу, не може надати відповіді на теоретичні та
практичні питання, не володіє спеціальною термінологією,
має низьку мовну культуру.

В разі отримання кандидатом на навчання менше 100 балів, фахове
випробування вважається не складеним, а такій особі відмовляється в
подальшій участі в конкурсі на зарахування на навчання.
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2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ.
2.1. Перелік тем з навчальної дисципліни
«Краєзнавство, країнознавство та географія туризму»
1.Краєзнавство як навчальна дисципліна та науковий напрям.
2.Теоретико-методологічні засади краєзнавства.
3.Історичні аспекти туристичного краєзнавства.
4.Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної діяльності.
5.Методологічні основи туристичного країнознавства.
6.Сучасні світові тенденції.
7.Країни Європи.
8.Короткий огляд країн з високим рівнем розвитку туризму.
9.Туризм як соціальне явище.
10.Туристські ринки і послуги в туризмі.
11.Рекреаційне та туристичне районування.
2.2. Перелік тем з навчальної дисципліни
«Основи туризмознавства»
1.Роль і значення туристичної діяльності в сучасному світі.
2.Туризм як ключова складова національної економіки.
3.Історія розвитку світового та національного туризму.
4.Умови та фактори розвитку туризму.
5.Форми та види туристичної діяльності.
6.Індустрія туризму як міжгалузевий комлекс.
7.Розробка туристичного продукту.
8.Дослідження туристичного ринку.
9.Гендерний аспект туристичної діяльності.
10.Світова туристична політика.
11.Туристична політика України.
12.Правові й організаційні засади туристичної діяльності.
13.Безпека туристичної діяльності.
14.Професійна діяльність в туризмі.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
3.1. Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни
«Краєзнавство, країнознавство та географія туризму»
1. Блій де. Г. Географія: світи, регіони, концепти / Блій де. Г., Муллер
П. ; пер. з анг. ; передмова та розділ «Україна» О. Шаблія. – К. : Либідь, 2004.
– 740 с.
2. Голубко В. Історичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Голубко,
С. Качарба, А. Середняк. – Ч. І. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.
І. Франка, 2005. – 130 с.
3. Домбровська С.М. Краєзнавство, країнознавство та географія
туризму : опорний конспект лекцій [для всіх форм навчання спец. 242
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«Туризм»] / С.М. Домбровська. – Х. : НУЦЗУ, 2019. – 319 с.
4. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД : навч. посіб. /
М.С. Дорошко. – К. : МАУП, 2007. – 286 с.
5. Жванко Л.М. Краєзнавство : конспект лекцій (для студ. усіх курсів
ден. і заоч. форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка
підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент») / авт.:
Л.М. Жванко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 163 с.
6. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / Є.В. Панкова.
– К. : Альтерпрес, 2003. – 352 с.
7. Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : навч. посіб. /
А.Ю. Парфіненко. – Х. : Бурун-книга, 2009. – 288 с.
8. Петринка Л.В. Географія туризму / Л.В. Петринка. – Х. : Основа,
2011. – 96 с.
9. Поколодна М.М. Туристське краєзнавство : навч. посіб. /
М.М. Поколодна, Л.Д. Божко ; Харк. нац. ун-т міськ. Госп-ва ім.
О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 310 с.
10.Туристичне країнознавство : навч. посіб. / за ред. В.Ф. Семенова. –
Одеса : «Атлант» ОДЕУ, 2010. – 340 с.
3.2. Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни
«Основи туризмознавства»
Базова
1. Абрамов В. В. Історія туризму : підручник / В. В. Абрамов,
М. В. Тонкошкур. – Харків : Харківська національна академія міського
господарства, 2010. – 294 с.
2. Басюк Д. І. Основи туризмології : навч.-метод. посібн. / Д. І. Басюк.
– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 204 с.
3. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посібн. /
О. О. Бейдик. – К. : Альтерпрес, 2009. – 400 с.
4. Божидарнік Т. В. Міжнародний туризм : навч. посібн. /
Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош та ін. – К. : Центр учбової
літератури, 2012. – 312 с.
5. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних
регіонів : монографія / М. Борущак. − Л. : ІРД НАН України, 2006. − 288 с.
6. Вакуленко В. Туризм і охорона культурної спадщини: український
та польський досвід / В. Вакуленко, І. Валентюк, В. Грибан та ін. ; ред.
Ю. Лебединський. – К. : К.І.С., 2003. – 176 с.
7. Герасименко В. Г. Управління національним туризмом у контексті
міжнародного досвіду / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк // Вісник ДІТБ. –
2008. – № 12. – С. 19-24.
8. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні : навч.
посібн. / Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. –
180 с.
9.Гуляев В. Г. Организация туристкой деятельности : учеб. пособие / В.
Г. Гуляев. – М. : Нолидж, 1996. – 312 с.

6

10. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч.
посібн. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.
11. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) /
О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.
12. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України / О. О. Любіцева, Є. В.
Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с.
13. Максименко С. В. Туристская деятельность: международноправовые аспекты : монография / С. В. Максименко. – Одесса : Латстар,
2001. – 168 с.
14. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія,
методологія, практика : монографія / С. В. Мельниченко. – К. : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2007. – 493 с.
15. Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський,
С. О. Погасій, І. Б. Андренко ; за ред. І. М. Писаревського. – Х. : ХНАМГ,
2008. – 541 с.
Допоміжна
16. Алексєєва Ю. Вплив державної політики на розвиток туристичної
галузі України / Ю. Алексєєва // Актуальні проблеми внутрішньої політики :
зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – Вип. 1. – С. 103–107.
17. Бессонова В. Б. Государственная политика в сфере туризма:
правовой аспект / В. Б. Бессонова // Туризм и культурное наследие. –
Вып. 1. – С. 274.
18. Волков Ю. Г. Регионоведение: учебное пособие / Ю. Г. Волков. –
Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 448 с.
19. Дмитриев М. Н. Новые организационно-экономические отношения
в туристском секторе экономики региона / М. Н. Дмитриев. – Нижний
Новгород: ННГАСУ, 2010. – 128 с.
20. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу : навчальний
посібник / Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
21. Здоров А. Б. Экономика туризма / А. Б. Здоров. – М. : Финансы и
статистика, 2004. – 367 с.
22. Лазор О. Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної
політики в Україні: організаційно-правові засади : монографія / О. Я. Лазор. –
Львів : Ліга-Прес, 2003. – 542 с.
23. Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – К. :
Знання, 2008. – 292 с.
24. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : навч. посібн. /
Є. В. Панкова. – К. : Альтерпрес, 2003. – 352 с.
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