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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з «Технології туристської діяльності» є 

перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем 

«бакалавра» за спеціальністю 242 Туризм при прийомі на навчання на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2019 

році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Туристичне країнознавство 

1. Об’єкт і предмет туристичного країнознавства 

2. Теорії та концепції держав 

3. Закономірності й принципи туристичного країнознавства 

4. Держава і країна. Форми їх правління та адміністративно-територіального 

устрою 

5. Етапи формування політичної карти світу. Типи країн 

6. Міжнародні організації. Геополітика та геостратегія 

7. З якою метою створюється адміністративно-територіальний поділ країн? 

8. Чим зумовлені особливості адміністративно-територіального устрою тієї 

чи іншої держави? 

9. Які органи управління розміщуються на найнижчому ієрархічному рівні? 

Які функції вони виконують? 

10. Чим займаються територіальні органи державної влади? 

11. У чому різниця внутрішнього територіального поділу держави у 

федеративних і унітарних країнах? 

12. Яке значення столиці країни? 

13. Як поділяють столиці за походженням? 
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Історія світових цивілізацій 

1.Поняття цивілізації та її ознаки. 

2.Культурно-історична концепція О.Шпенглера. 

3.Концепція «осьового часу» К.Ясперса. 

4.Цивілізаційна концепція А.Тойнбі. 

5.Концепція «зіткнення цивілізацій» С.Хантінгтона. 

6.Види цивілізацій: глобальна, світові та локальні цивілізації. 

7.Структура цивілізації. 

8.Розгортання цивілізацій в часі та просторі. 

9.Природно-кліматичні умови формування цивілізації Межиріччя. 

10.Східна деспотія як перша форма державності Стародавнього Сходу. 

11.Основні етапи історії Межиріччя. 

12.Етногенез і ментальність населення Межиріччя. 

13.Памʼятки архітектури та мистецтва Межиріччя. 

14.Наукові знання та система освіти Межиріччя. Закони Хаммурапі. 

15.Релігійно-міфологічні уявлення населення Межиріччя. 

16.Роль природно-кліматичних умов і географічних чинників у формуванні та 

розвитку річкової цивілізації Стародавнього Єгипту. 

17.Етапи історичного розвитку Стародавнього Єгипту. 

18.Архітектура та монументальне мистецтво Стародавнього Єгипту. 

19.Духовний світ людини на початку цивілізаційного розвитку (на прикладі 

Стародавнього Єгипту): наукові знання, освіта та писемність, міфологічно-

релігійні уявлення. 

20.Етапи історичного розвитку цивілізації Трипілля-Кукутені. 

21.Матеріальна культура цивілізації Трипілля-Кукутені. 

22.Мистецтво і культура, вірування та міфологія цивілізації Трипілля-Кукутені. 

23.Менталітет представників цивілізації Трипілля-Кукутені. 

24.Вплив природно-кліматичних умов на формування та розвиток цивілізації 

Стародавньої Індії. 

25.Основні етапи історичного розвитку Стародавньої Індії. 

26.Хараппська (Індська) цивілізація. 

27.Варново-кастовий поділ давньоіндійського суспільства. 

28.Релігія в духовному житті індійців: ведизм, буддизм, джайнізм, індуїзм. 

29.Архітектура та мистецтво Стародавньої Індії. 

30.Природно-географічні та історичні умови розвитку китайської цивілізації. 

31.Гіпотези походження Китайської цивілізації. 

32.Етапи розвитку Давньокитайської цивілізації. 

33.Писемність, мова та освіта Стародавнього Китаю. 

34.Наукові знання та винаходи Стародавнього Китаю. 

35.Архітектура Стародавнього Китаю. 



36.Роль і місце давньокитайської цивілізації у світовій історії. 

37.Етапи історичного розвитку Стародавнього Ірану. 

38.Архітектура Стародавнього Ірану: загальні риси, основні памʼятки, стильові 

особливості. 

39.Релігійно-світоглядні уявлення населення Стародавнього Ірану. 

40.Правова система Стародавнього Ірану. 

41.Природно-кліматичні та геополітичні чинники розвитку античного світу. 

42.Періодизація античності. 

43.Характерні риси та особливості Афінської демократії. 

44.Афінський поліс: політичний та соціально-економічний устрій. 

45.Освіта та наукові досягнення Стародавньої Греції. 

46.Давньогрецька міфологія. 

47.Архітектура та мистецтво Давньогрецької цивілізації. 

48.Скульптура та кераміка Стародавньої Греції. 

49.Етапи історичного розвитку Давньоримської цивілізації: царський, 

республіканський, імператорський періоди. 

50.Римське громадянське суспільство: соціальна структура та особливості. 

51.Наука та технології Стародавнього Риму. 

52.Архітектура Стародавнього Риму: основні типи будівель, об’єкти 

інфраструктури, визначні пам’ятки. 

53.Скульптура та рельєф Стародавнього Риму. Давньоримський живопис. 

54.Театр Стародавнього Риму. 

55.Культурно-історичне значення римського права. 

56.Етапи формування візантійської історії. 

57.Держава імперського типу як основа Візантійської цивілізації. 

58.Візантійська модель феодалізму. 

59.Культурно-історичний феномен ідеології «візантизму», її головні ознаки. 

60.Роль релігії у розвитку візантійської цивілізації. 

61.Столиця імперії Константинополь: зовнішній вигляд, архітектура, населення. 

62.Падіння Константинополя 1453 р. та його цивілізаційні наслідки. 

63.Становлення соціальної структури феодального суспільства. 

64.Корпоративні групи у середньовічному суспільстві. 

65.Людина епохи Середньовіччя: страхи, вірування, хвороби, тривалість життя. 

66.Середньовічне європейське місто: зовнішній вигляд, організація управління, 

населення, соціальні контрасти. 

67.Архітектура ранньохристиянського і дороманського періодів (V–X ст.). 

68.Архітектура Західної Європи романського періоду (ХІ–ХІІ ст.). 

69.Готична архітектура Західної Європи (XIII–XIV ст.). 

70.Символіка готичної архітектури. 

71.Середньовічні замки Західної Європи (X–XV ст.). 

72.Університет як головний здобуток західноєвропейської цивілізації доби 

Середньовіччя. 

73.Християнська релігія та церква в житті середньовічної Європи. 

74.Кризи західноєвропейського середньовічного суспільства: особливості і 

наслідки. 



75.Періодизація, специфіка та суперечності доби Відродження. 

76.Розвиток науки і техніки в період Ренесансу. 

77.Архітектура та мистецтво Ренесансу. 

78.Література епохи Відродження. 

79.Передумови та причини Великих географічних відкриттів. 

80.Головні географічні відкриття кінця ХV–XVI ст. 

81.Значення Великих географічних відкриттів, їх вплив на західноєвропейську 

цивілізацію. 

82.Європейська архітектура Нового часу – основні архітектурні стилі, визначні 

пам’ятки. 

83.Реформація: загальна характеристика явища і процесу. 

84.Протестантизм та його вплив на долю європейської цивілізації. 

85.Течії протестантизму. 

86.Характерні риси епохи Просвітництва. 

87.Типологія та специфіка цивілізацій Доколумбової Америки. 

88.Майа: культурно-історичний образ, культурний спадок. 

89.Ацтеки: розташування, спосіб життя, світосприйняття, культурна спадщина. 

90.Імперія інків. 

91.Цивілізація чібча-муїсків. 

92.Архітектура Стародавньої Америки: типи памʼяток, основні артефакти, 

стильові особливості. 

93.Буржуазні революції й створення передумов виникнення індустріального 

суспільства як основи західноєвропейської цивілізації сучасного типу (XVII–

XIX ст.). 

94.Роль та значення Великої французької революції (1789‒1799) в історії 

західноєвропейської цивілізації. 

95.Європейська наука та техніка в ХІХ ст. Промислова революція. 

96.Світові війни і криза індустріального суспільства (перша пол. ХХ ст.). 

97.Основні політико-ідеологічні доктрини ХХ ст.: лібералізм, консерватизм, 

соціалізм, комунізм, фашизм, націоналізм. 

98.Історичні умови зародження ісламської цивілізації. 

99.Іслам – основа арабської цивілізації. Характерні риси мусульманського 

світогляду. 

100.Коран – священна книга мусульман. 

101.Соціально-політичні та економічні особливості арабо-ісламської 

цивілізації. 

102.Вплив арабо-ісламської цивілізації на Європейський континент та світовий 

цивілізаційний процес. 

103.Розвиток науки та технологій в другій половині ХХ ст. ‒ на поч. ХХІ ст. 

104.Науково-технічна революція (НТР)Негативні наслідки НТР. 

105.Інтеграційні процеси у Європі в другій пол. ХХ ‒ на поч. ХХІ ст. 

Європейський Союз 

106.Азіатсько-Тихоокеанський регіон: загальна характеристика 

107.Японія в другій пол. ХХ ‒ на поч. ХХІ ст. 

108.Специфіка цивілізаційного розвитку Сингапура та Республіки Корея. 



109.Основні тенденції цивілізаційного розвитку сучасного світу 

110.Макрохристиянський світ і традиційні цивілізації Сходу. Виникнення 

глобальної цивілізаційної суперсистеми. 

111.Глобалізація: сутність, основні ознаки. 

112.Моделі глобалізації. 

113.Глобальні проблеми людства: причини виникнення та можливі шляхи 

подолання. 

114.Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності. 

115.Місце і роль України в глобалізаційних процесах. 
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людства : Навч. Посібник. Київ : Либідь, 2001. 360 с. 

 

Історія туризму 

1. Великі полководці стародавності. Значення завойовницьких походів 

2. Подорожі в стародавньому епосі 

3. Розвиток туристської інфраструктури в стародавності 

4. Подорожі в епоху раннього Середньовіччя 

5. Паломництво як основний вид подорожей у Середньовіччя 

6. Арабські мандрівники Середньовіччя 

7. Подорожі в період монголо-татарського ярма 

8. Відкриття й освоєння Америки 

9. Культурна спадщина доколумбової Америки 

10.Розвиток туризму в Україні та Росії в XVI – XVIII ст. 

11.Розвиток гірського руху в Європі 

12.Особливості розвитку готельної справи у м. Києві у XIX столітті. 

13.Готельна справа у Харкові наприкінці XIX століття: основні тенденції 

розвитку. 

14.Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу. 

15.Просвітницько-краєзнавча діяльність Івана Франка. 

16.Василь Григорович-Барський – видатний український мандрівник 



17.Краєзнавство як основа туристської діяльності в Західній Україні наприкінці 

ХІХ – початку ХХ ст. 

18.Формування транспортної інфраструктури наприкінці ХІХ – ХХ ст. 

19.Формування основних туристських центрів у першій половині ХХ ст. 

20.Характеристика основних туристських напрямів у другій половині ХХ ст. 

21.Міжнародні туристські організації 

22.Розвиток нормативно-правової бази туризму в Україні 

23.Аналіз стану туристської галузі України 

24.Характеристика готельного господарства України 

25. Що Вам відомо про перші морські експедиції давніх єгиптян та фінікійців? 

26. Який внесок у розвиток сфери подорожей зробили стародавні полководці? 

27. Назвіть найбільш відомих мандрівників стародавнього світу. Чим 

характеризувалися їхні подорожі? 

28. Яким чином відбувалося становлення туристської інфраструктури в 

стародавньому світі? 

29. Визначте основні види подорожей в епоху античності.  

30. Назвіть особливості розвитку сфери туризму і подорожей характерні для 

Стародавнього Сходу. 

31. Який внесок у розвиток подорожей зробили жителі Північної Європи в 

епоху раннього Середньовіччя? 

32. Яким чином у Середні віки відбувався розвиток паломництва? 

33. Визначте, чим характеризувалися подорожі в Європі в епоху 

Середньовіччя? 

34. Що Вам відомо про арабських мандрівників Середньовіччя? 

35. Назвіть основні аспекти розвитку сфери туризму та подорожей на 

території Київської Русі. 

36. Які відмінні риси характерні для подорожей у часи монголо-татарського 

ярма? 

37. Назвіть основні передумови початку епохи Великих географічних 

відкриттів. 

38. Яке значення мали португальські дослідницькі експедиції? 

39. Розкажіть про освоєння Америки іспанськими конкістадорами. 

40. Перелічіть основні напрямки торгово-дослідницьких і колонізаційних 

експедицій голландців, англійців і французів. 

41. Перелічіть найбільш відомих російських землепрохідців. Розкажіть про 

освоєння ними Сибіру. 

42. Назвіть основні особливості розвитку туризму в Росії в XVI – XVIII ст. 

43. Розкрийте сутність поняття «транспортна революція»? 

44. Яку роль у становленні і розвитку туроператорської справи зіграв Томас 

Кук? 

45. Визначте, чим характеризувався процес розвитку гірського руху в Європі в 

XIX – ХХ ст. 

46. Охарактеризуйте діяльність перших туристсько-екскурсійних організацій у 

Росії. 



47. Чим характеризувалася туристсько-екскурсійна діяльність на Західній 

Україні в XIX – ХХ ст.? 

48. У чому полягає сутність російських дослідницьких експедицій XVIII – XIX 

ст.? Розкажіть про Російсько-Американську Компанію. 

49. Назвіть найбільш відомих мандрівників-дослідників Африки та Австралії. 

50. Що Вам відомо про арктичні і антарктичні експедиції XIX – ХХ ст.? 

51. Розкрийте сутність поняття «транспортна інфраструктура туризму». 

52. Дайте коротку характеристику основним видам транспорту в туризмі. 

53. Яким чином відбувалося становлення залізничного транспорту в XIX – XX 

ст.? 

54. Коротко охарактеризуйте історію автомобілебудування. Яке значення 

автотранспорт мав для розвитку туризму? 

55. Яким чином відбувався розвиток круїзного напрямку в туризмі? 

56. Дайте характеристику еволюції повітряних транспортних засобів. 

57. Яким чином відбувалося становлення авіаційного транспорту? Назвіть 

видатних вітчизняних авіабудівників. 

58. Яким чином відбувався розвиток міжнародного туризму в країнах Північної 

Америки наприкінці XIX – початку ХХ ст.? 

59. Охарактеризуйте найбільш популярні європейські туристські центри 

початку ХХ ст. 

60. Визначте основні тенденції, характерні для туризму у другій половині ХХ 

ст. 

61. Які чинники вплинули на стрімкий розвиток туризму у другій половині ХХ 

ст.? 

62. Дайте характеристику особливостям розвитку міжнародного туризму в 

країнах соціалістичного табору в 1960 – 1970 рр. 

63. Назвіть головні туристські центри другої половини ХХ ст. 70. Розкажіть про 

історію створення ВТО. 

64. Які географічні об’єкти знаходилися під особливою увагою перших 

радянських науково-дослідних експедицій? 

65. За яких обставин відбувалося створення ЦТЕУ? У чому полягала діяльність 

цієї організації? 

66. Визначте особливості функціонування сфери туризму й екскурсій в Україні 

в 1920 – 1930 рр. 

67. Як відбувалося відновлення туристської інфраструктури в післявоєнні роки? 

68. У чому полягала діяльність ЦРТЕ? 

69. Визначте, в чому суть планового та самодіяльного туризму. 

70. Чим характеризувався іноземний туризм в 1960 – 1980 рр.? 

71. Дайте характеристику нормативно-законодавчій базі туризму в Україні. 

72. Визначте основні тенденції розвитку ринку туристських послуг в Україні. 

73. Які основні тенденції розвитку вітчизняного ринку готельних 

послуг? 

74. Визначте основні проблеми розвиту готельного господарства України. 

75. Яким чином формувалася система управління санаторно-курортним 

комплексом України? 



76. Дайте характеристику «Укрпрофтуру». Визначте основні напрями його 

діяльності в галузі санаторно-курортного лікування. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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Вступ до фаху та основи наукових досліджень 

1. Поняття про науку, її сутність, цілі та функції. 

2. Виникнення науки та її еволюція. 

3. Теоретичні та методологічні принципи науки. 

4. Наука як система знань. Основні види та ознаки наукового дослідження. 

5. Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи. 

6. Вибір теми дослідження та розробка робочої гіпотези. 

7. Основні форми науково-дослідної роботи. 

8. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи. 

9. Поняття та класифікація методів дослідження. 

10. Аксіоматизація знань та причинні зв’язки у методології наукових 

досліджень. 

11. Спеціальні методи дослідження. 

12. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. 

13. Національна система науково-технічної інформації. 

14. Види, джерела інформації та режим доступу до неї. 

15. Економічна інформація в документах 

16. Основи наукової організації дослідного процесу. 



17. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності. 

18. Організація праці науковця та її планування. 

19. Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця. 

20. Особливості та проблеми оцінки ефективності науково-дослідних робіт. 

21. Економічна ефективність науково-дослідних робіт. 

22. Резерви та шляхи підвищення ефективності науково-дослідних робіт. 

23. Вчені ступені та вчені звання. 

24. Наукові та вищі навчальні заклади України. 

25. Напрями міжнародної співпраці української та зарубіжної наукової 

думки. 

26. Інтелектуальна власність та особливості її використання за кордоном. 

27. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи. 

28. Правила оформлення науково-дослідної роботи. 

29. Рецензування науково-дослідних робіт. 

30. Доповідь про роботу. Складання тез доповіді. 

31. Підготовка наукових матеріалів до публікації. 
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Основи туризмознавства 

1. Основні поняття і визначення туризму як сфери діяльності. 

2. Дайте визначення туризму; 

3. Яка роль туризму у суспільному житті людей; 

4. Що приваблює людей в туризмі; 

5. У чому подібність і відмінність туризму і подорожей ?; 

6. Перерахуйте та охарактеризуйте основні види туризму ; 

7. Назвіть цілі туризму; 

8. Охарактеризуйте чинники розвитку туризму . 

9. Чому на сьогоднішній день складно створити єдину і універсальну 

систему класифікації туризму ; 

10. У чому полягає специфіка ділового туризму; 

11. Чому неорганізований туризм охоплює все більшу кількість 

подорожуючих; 

12. У чому специфічні відмінності масового туризму від елітарного?; 

13. Які на ваш погляд перспективи в'їзного туризму?; 

14. У чому полягають сучасні тенденції розвитку туристської індустрії?; 

15. Назвіть основні складові туристської індустрії;  

16. Перерахуйте основні рівні туристського продукту; 

17. Який вплив туризму на розвиток регіону. 

18.  Організаційні форми туризму 

19. У чому різниця між формами і видами туризму?; 

20. Які існують класифікації послуг?; 

21. У чому полягають економічні функції туризму?;  

22. Наведіть приклади того, як туризм негативно впливає на навколишнє 

середовище. Який механізм можна використовувати для того щоб 

зменшити цей вплив?; 

23. Яким чином розвиток науки і техніки впливає на туристичну сферу?. 

24. Історія туризму, зміст та основні поняття; 

25. Характеристика етапів в історії розвитку туризму;  

26. Теоретичні аспекти світового туризму; 

27. Вплив туризму на світову економіку; 

28. Туризм як явище суспільного життя;  

29. Законодавча база з туризму в Україні. 

30. Індустрія туризму 

31. Визначення індустрії туризму; 

32. Назвіть основні складові туристської індустрії; 

33. Які функції туроператора?; 

34. У чому полягає основна відмінність туроператора від діяльності 

турагента?; 

35. Коли в туристської індустрії виникла необхідність появи туроператора?; 

36. Які специфічні характеристики послуги харчування, що надаються 

подорожуючим?; 

37. Перерахуйте основні категорії транспортних засобів, що 

використовуються туристами?; 



38. У чому полягають сучасні тенденції розвитку туристської індустрії?;  

39. Органи управління в туризмі. 

40.  Туристський продукт 

41. Що таке туристський продукт? Перерахувати основні рівні туристського 

продукту; 

42. Структура туристського продукту; 

43. Позиціонування туристського продукту; 

44. Яке значення позиціонування туристичного продукту;  

45. Життєвий цикл туристського продукту; 

46. Пропаганда туризму як престижного відпочинку та здорового способу 

життя ; 

47. Якими методами здійснюється просування туристичного продукту?  

48.  Класифікація видів туризму.  

49. Характеристика туризму в Україні. 

50. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України; 

51. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку 

туризму в Україні; 

52. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій на прикладі 

Карпатського регіону та Буковини; 

53. Класифікація видів туризму за метою; 

54. Класифікація видів туризму за часовими характеристиками; 

55. Класифікація видів туризму за територіальними ознаками; 

56. Класифікація видів туризму за індивідуальними запитами; 

57. Класифікація видів туризму за фінансовими можливостями; 

58. Екскурсійна діяльність. 

59.  Географія видів туризму. 

60. Класифікація видів туризму; 

61.  Лікувально-оздоровчий туризм : 

62. Історія лікувально-оздоровчого туризму ; 

63.  Специфіка лікувально-оздоровчого туризму; 

64. Види лікувально-оздоровчої діяльності ; 

65. Географія лікувально-оздоровчих курортів;  

67. Спортивно-оздоровчий туризм:  

68.  Купальня-пляжний відпочинок і туризм; 

69. Підводний туризм; 

70. Прогулянковий і промислово-прогулянковий відпочинок;  

71. Маршрутний туризм; 

72. Рибальський туризм;  

73. Мисливський туризм; 

74. Гірськолижний туризм; 

75. Альпінізм;  

76. Спелеотуризм. 

77. Пізнавальний і розважальний туризм:  

78. Пізнавальний туризм; 

79. Розважальний туризм; 



80. Подієвий туризм:  

81. Міжнародні виставки та ярмарки; 

82. Спортивний подієвий туризм;  

83. Фестивальний туризм;  

84. Конгресний туризм; 

85. Релігійний туризм ; 

86. Круїзний туризм:  

87. Історія розвитку круїзного туризму;  

88. Класифікація морських круїзів;  

89. Географія круїзного туризму.  

90. Організація управління туристичним комплексом  

91. Всесвітня туристична організація (ВТО); 

92. Міжнародні неурядові організації (універсального характеру); 

93. Міжнародні неурядові організації (спеціалізованого характеру);  

94. Міжнародні регіональні організації ; 

95. Національні асоціації туристичних агенцій;  

96. Роль держави в розвитку індустрії туризму;  

97. Цілі, функції і структура управлоенія організації індустрії туризму.  

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних 

підприємств: Навч. посібник. Київ : Знання, 2005. 241 с.  

2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: 

Навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с 

3. Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний 

посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 368 с. 

4. Нормативно-правові акти України з питань туризму : Збірник 

законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М.Л. Камлик. Київ : Атіка, 
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Рекреаційні комплекси світу 

1. Рекреація як система уявлень про діяльність людей у вільний час і простір в 

якому вона відбувається. 

2. Сутність поняття «вільний час». 

3. Сутність поняття «відпочинок». 

4. Еволюція поняття «туризм». 

5. Охарактеризуйте співвідношення понять «рекреаційна освоєність» і 

«рекреаційне освоєння території». 

6. Туризм, лікування і відпочинок як основні форми рекреації. 



7. Дайте визначення поняттю туризму з економічної, статистичної правової, 

соціальної точок зору. 

8. Прослідкуйте в навчальній та науковій літературі, нормативних документах 

еволюцію поняття «туризм». 

9. Поясніть чому лікування відокремлюють як самостійну функцію рекреації. 

10. Дайте розгорнуте визначення поняттю «відпочинок». 

11. Охарактеризуйте комплекс факторів, які впливають на розвиток 

рекреаційної діяльності. 

12. Перелічіть та дайте пояснення основним функціям рекреації. 

13. Назвіть класифікаційні ознаки рекреаційної діяльності. У чому вони 

збігаються, а в чому відмінні від класифікаційних ознак туризму. 

14. Перелічіть та поясніть особливості надання рекреаційно-туристських 

послуг. 

15. Назвіть основні фактори, що впливають на формування рекреаційних 

потреб. 

16. Охарактеризуйте співвідношення і взаємозалежність індивідуальних, 

групових і суспільних рекреаційних потреб. 

17. Які методи використовуються для дослідження рекреаційних потреб? 

18. Дайте визначення рекреаційного попиту. Якими законами він регулюється? 

19. Які фактори впливають на визначення поняття рекреаційних ресурсів? 

20. Поясніть співвідношення понять «рекреаційні ресурси» та «умови 

рекреаційної діяльності». 

21. Які є види класифікацій рекреаційних ресурсів? На які групи поділяються 

рекреаційні ресурси в кожній з них ? 

22. Назвіть підходи до визначення рекреаційного потенціалу. 

23. Що таке оцінка рекреаційних ресурсів? З яких позицій вона проводиться? 

Наведіть приклади суб'єктів і відповідних їм об'єктів оцінювання. 

24. Назвіть основні етапи оцінки рекреаційних ресурсів. 

25. Назвіть основні типи оцінки рекреаційних ресурсів. Дайте їм коротку 

характеристику. 

26. Дайте визначення природним рекреаційним ресурсам. 

27. Накресліть схему класифікації природних рекреаційних ресурсів. 

28. Охарактеризуйте роль клімату в організації рекреаційної діяльності. Які 

методи оцінки клімату вам відомі, в чому вони полягають? 

29. Які ресурси входять до групи природних лікувальних ресурсів? 

30. Назвіть відомі кліматичні курорти України. 

31. Назвіть основні бальнеологічні групи мінеральних вод та бальнеологічні 

курорти України на яких вони використовуються. 

32. Дайте визначення природних лікувальних грязей. На яких курортах вони 

використовуються в Україні? 

33. Яку роль відіграють водні рекреаційні ресурси в організації рекреаційної 

діяльності? Які водні рекреаційні ресурси є в Україні? 

34. Яку роль відграє рельєф в організації рекреаційної діяльності? 

35. Які складові включають біологічні рекреаційні ресурси? 



36. Перелічите категорії об'єктів природно-заповідного фонду, які можуть бути 

використані з метою організації рекреаційної діяльності. 

37. Назвіть основні види рекреаційної діяльності на територіях об'єктів ПЗФ. 

38. Дайте визначення поняттю «історико-культурні рекреаційні ресурси». 

39. Накресліть схему класифікації історико-культурних рекреаційних ресурсів. 

40. Охарактеризуйте основні методи оцінки історико-культурних ресурсів. 

41. Як поділяють області України за насиченістю і різноманітністю історико-

культурних ресурсів? 

42. Перелічите підприємства, заклади та організації які належать до 

рекреаційної інфраструктури. 

43. Охарактеризуйте розвиток первинних рекреаційних підприємств на Україні. 

44. Поняття ТРС і ТРК. 

45. Структурна схема ТРС. 

46. Технічний блок (технічна підсистема) в ТРС, його місце й роль, 

взаємозв'язок із іншими підсистемами. 

47. Підсистема обслуговуючого персоналу (обслуговуючий блок) у ТРС, його 

місце й роль, взаємозв'язок з іншими підсистемами. 

48. Управлінський блок (підсистема управління) в ТРС, його місце і роль, 

взаємозв'язок з іншими підсистемами. 

49. Підсистема «Природні й культурні комплекси» в ТРС, її місце й роль, 

взаємозв'язок з іншими підсистемами. 

50. Група відпочиваючих у ТРС, її місце й роль, взаємозв'язок з іншими 

підсистемами. 

51. Властивості ТРС. 

52. Типологія ТРС за функціями рекреаційної діяльності. 

53. Визначте основні структурні закономірності розвитку рекреаційної 

діяльності. 

54. Які закономірності рекреаційної діяльності, на вашу думку, є найбільш 

суттєвими за сучасних ринкових умов розвитку продуктивних сил? 

55. Назвіть основні елементи територіальної організації рекреації й туризму. 56. 

Як вони пов'язані з циклами рекреаційної діяльності? 

57. Які ознаки локалізаційного етапу формування рекреаційного комплексу? Чи 

є на сучасному етапі приклади таких комплексів? 

58. Яка залежність стадій формування рекреаційних комплексів з 

особливостями розвитку рекреаційних функцій територій? 

59. Що таке елементарні рекреаційні заняття, які їх основні характеристики ? 

60. Що таке тип рекреаційної діяльності? Наведіть декілька прикладів. 

61. Дайте визначення поняттю «цикл рекреаційної діяльності».  

62. Який практичний сенс має визначення і дотримання циклів рекреаційної 

діяльності? 

63. Побудуйте схему щоденного рекреаційного циклу на власному прикладі. 

64. Побудуйте схеми екскурсійно-пізнавального (тривалість 10 діб), 

спортивного (тривалість 14 діб), активно-оздоровчого (тривалість 7 діб), 

приморського (тривалість 14 діб) циклів. 



65. Які основні тенденції притаманні сучасному етапу розвитку рекреаційної 

діяльності? 

66. У чому виявляється вплив рекреаційної діяльності на природне середовище? 

67. Дайте визначення поняттю «рекреаційне природокористування». 

68. Які специфічні особливості притаманні рекреаційному 

природокористуванню? 

69. Накресліть схему функціональної моделі рекреаційного 

природокористування. Схарактеризуйте взаємозв'язки між її елементами. У 

чому полягають відмінності даної моделі від моделі ТРС? 

70. Схарактеризуйте три основні функції рекреаційного природокористування. 

71. Які напрями вдосконалення природно-ресурсної бази? 

72. Які задачі охорони природи? Як вони співвідносяться з завданнями 

рекреаційної діяльності? 

73. У чому полягає дія адміністративно-правового інструменту охорони 

природи? 

74. Сутність поняття «рекреаційна дигресія», її стадії. 

75. Які інструменти регулювання чисельності відпочиваючих 

використовуються при організації рекреаційної діяльності на природних 

територіях? 

76. З якою метою проводиться функціональне зонування рекреаційних 

територій? 

77. Який зміст поняття «рекреаційне навантаження», якими методами воно 

вимірюється? 

78. У чому полягає зміст і як співвідносяться поняття «природний рекреаційний 

потенціал» і «рекреаційна ємність»? 

79. Як змінюється рекреаційна ємність території при проведенні її 

рекреаційного облаштування ? 

80. У чому полягають економічні інструменти охорони природи? 

81. На яких рівнях здійснюється платне рекреаційне природокористування? 

82. Назвіть основні напрями природоохоронної діяльності в процесі 

рекреаційного використання ресурсів на сучасному етапі. 

83. Схарактеризуйте сутність і задачі рекреаційного районування. 

84. Яка різниця між умовами й факторами рекреаційного районування? 

85. Перелічите основні фактори рекреаційного районування. 

86. Назвіть основні ознаки рекреаційних районів. 

87. Які відомі таксономічні одиниці рекреаційного районування? Поясніть, 

чому при світовому рекреаційному районуванні головною одиницею виступає 

держава. 

88. На які рекреаційно-туристські регіони й субрегіони поділяється територія 

світу за районуванням? 

89. Назвіть найбільш характерні тенденції світового рекреаційного процесу 

першого десятиліття ХХ століття. 

90. Які основні риси розвитку рекреації прогнозуються в наступне десятиліття. 



91. Назвіть фактори, які найбільше впливають на розвиток рекреаційних 

комплексів у регіоні Європа. 

92. Назвіть фактори, які стримують розвиток рекреаційних комплексів в Європі. 

92. Дайте загальну характеристику природних рекреаційних ресурсів Європи. 

94. Дайте загальну характеристику історико-культурних рекреаційних ресурсів 

Європи. 

95. Яку спеціалізацію має рекреаційне господарство Європи? 

96. Дайте коротку характеристику розвитку рекреаційних комплексів у 

субрегіонах Європи. 

97. Назвіть фактори, які найбільше впливають на розвиток рекреаційних 

комплексів у регіоні Америка. 

98. Назвіть фактори, які стримують розвиток рекреаційних комплексів в 

Америці. 

99. Дайте загальну характеристику природних рекреаційних ресурсів Америки. 

100. Дайте загальну характеристику історико-культурних рекреаційних 

ресурсів Америки. 

101. Яку спеціалізацію має рекреаційне господарство Америки? 

102. Дайте коротку характеристику розвитку рекреаційних комплексів в 

субрегіонах Америки. 

103. Назвіть фактори, які найбільше впливають на розвиток рекреаційних 

комплексів у регіоні Африка. 

104. Назвіть фактори, які стримують розвиток рекреаційних комплексів в 

Африці. 

105. Дайте загальну характеристику природних рекреаційних ресурсів Африки. 

106. Дайте загальну характеристику історико-культурних рекреаційних 

ресурсів Африки. 

107. Яку спеціалізацію має рекреаційне господарство Африки? 

108. Дайте коротку характеристику розвитку рекреаційних комплексів в 

субрегіонах Африки. 

109. Назвіть фактори, які найбільше впливають на розвиток рекреаційних 

комплексів, та фактори, які стримують розвиток рекреаційних комплексів в 

Азії. 

110. Назвіть фактори, які найбільше впливають на розвиток рекреаційних 

комплексів, та фактори, які стримують розвиток рекреаційних комплексів в 

Австралії та Океанії. 

111. Назвіть фактори, які найбільше впливають на розвиток рекреаційних 

комплексів, та фактори, які стримують розвиток рекреаційних комплексів на 

Близькому Сході. 

112. Дайте загальну характеристику рекреаційних ресурсів Азії. 

113. Дайте загальну характеристику рекреаційних ресурсів Австралії та Океанії. 

114. Дайте загальну характеристику рекреаційних ресурсів Близького Сходу. 

115. Яку спеціалізацію має рекреаційне господарство Азії, Близького Сходу, 

Австралії та Океанії? 

116. Поясніть наявність значної кількості варіантів класифікації туристських 

територій України. 



117. Назвіть дослідників які працювали над проблематикою туристсько-

рекреаційного районування в Україні. 

118. Сформулюйте практичний та науковий зміст виділення туристських 

територій. 

119. Укажіть основні проблеми розвитку рекреаційного комплексу України. 

120. Основні тенденції розвитку туризму в регіонах України. 

121. Назвіть лідерів і аутсайдерів серед регіонів України за рівнем забезпечення 

землями рекреаційного призначення, рівнем концентрації природно-

рекреаційного потенціалу, забезпечення регіонів мінеральними водами та 

лікувальними грязями, землями рекреаційного призначення. 

122. Вкажіть основні групи регіонів України за рівнем рекреаційного природно-

ресурсного забезпечення. 

123. Назвіть причини неефективного використання наявної матеріально-

технічної бази рекреаційного комплексу в регіонах України. 

124. Які заходи є необхідними для забезпечення подальшого розвитку 

регіональних рекреаційних комплексів? 
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Екотуризм 

1. Завдання екотуризму. 

2.  Функції екотуризму. 

3.  Конкретно наукові принципи, які використовуються в екотуризмі. 

4.  Об’єкт екотуризму. 

5.  Вітчизняні та зарубіжні фахівці з теорії і практики екотуризму. 

6.  Загальнонаукові принципи в екотуризмі. 

7.  Об’єкти ПЗФ України. 

8.  Лікувально-оздоровчі місцевості та курорти. 



9.  Функціональне зонування НПП. 

10.  Функціональне зонування дендрологічних парків та ботанічних садів.  

11. Розвитк екотуризму в Росії 

12. Розвиток екотуризму в Франції 

13. Розвиток екотуризму в Україні до 1991 р. 

14. Розвиток екотуризму в період незалежності України. 

15. Етапи розвитку екотуризму в Україні. 

16.  П. Франко та його вклад в розвиток екотуризму. 

17.  Товариство «Плай» та його роль у розвитку екотуризму 

18. Товариство «Чорногора» та його роль у розвитку екотуризму. 

19.  Товариство «Січ» та його роль у розвитку екотуризму . 

20. «Скаути» та  їх роль у розвитку екотуризму.  

21. Екотуристичний продукт 

22. Екологічна експертиза 

23. Екологічний аудит 

24. Специфіка екотуристичних витрат 

25. Види екотуризму 

26. Екологічний моніторинг 

27. Екотуристичний маркетинг 

28. Екотуристичні послуги 

29. Екотуристичний потенціал 

30. Екологічна стежка 

31. Непрямий негативний вплив туризму на ПТК 

32. Прямий негативний вплив туризму на ПТК 

33. Заходи, щодо зменшення впливу туристів на природні комплекси  

34. Прямі регулятивні та організаційно-управлінські заходи, щодо 

зменшення та припинення антропогенного впливу на ПТК 

35. Непрямі регулятивні та організаційно-управлінські заходи, щодо 

зменшення та припинення антропогенного впливу на ПТК 

36. Концепція сталого розвитку подорожей та туризму в XXI сторіччі 

37. Стабілізаційні основи екологічного туризму 

38. Роль українських національних та ландшафтних парків в організації 

екотуризму 

39. Основні пріоритети екотуризму в України 

40. Чинники, що стримують розвиток екотуризму в Україні  
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Спортивний туризм 

1. Визначення та функції спортивного туризму. 

2. Види та форми туристичних походів. 

3. Туризм у Єдиній спортивній класифікації України. 

4. Нормативи походів 

5. Історія виникнення та розвитку туризму. 

6. Радянський етап розвитку туризму. 

7. Новітня історія розвитку туризму в Україні. 

8. Пішохідний та гірський туризм 

9. Велосипедний туризм 

10. Лижний туризм 

11. Водний туризм. 

13. Вимоги до учасників туристського походу. 

14.Вимоги до керівників туристичних груп. 

14. Спортивно-технічні вимоги до маршрутів. 

15. Протяжність маршрутів і походів. 

16. Порядок присвоєння спортивних розрядів. 

17. Технічна складність природних перешкод. 

19. Основні поняття техніки туризму. 

20. Основні поняття тактики туризму. 

20. Техніка подолання природних перешкод. 

21. Техніка переправ. 

22. Техніка подолання трав’янистих схилів. 

23. Техніка подолання осипів. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/45/95-вр
http://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічний_аудит
http://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічний_моніторинг
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24. Техніка подолання снігових схилів. 

25. Техніка подолання льодових схилів. 

26. Техніка страховки. 

27. Техніка орієнтування на місцевості. 

28. Техніка бівуачних робіт. 

29. Техніка рятувальних робіт. 

30. Організація похідного строю, вибір швидкості та напрямку руху. 

31. Розробка маршрутної документації. 

32. Розрахунок і підготовка продуктів харчування. 

33. Спорядження мандрівника. 

34. Техніка безпеки в поході. 

38. Спортивні туристичні походи та подорожі. Критерії оцінки. 

49. Техніка орієнтування. 

50. Карта і компас. 

55. Туристські вогнища. 

56. Установлення намету. 

57. Розподіл обов’язків у туристичній групі. 

58. Туризм і охорона навколишнього середовища. 

59. Туризм і краєзнавство. 

60. Туризм у школі. 

61. Пропаганда туризму серед населення. 

62. Методичне забезпечення занять туризмом. 

63. Організація і проведення початкової турпідготовки. 

64. Психологічна підготовка туриста. 

65. Фізична підготовка туриста. 

66. Критерії дозування обсягу та інтенсивності тренувань. 

67. Туристичний похід І категорії як основний елемент початкової підготовки. 

68. Методика набору груп з туризму. 

69. Перша допомога потерпілому. 

70. Прикладне значення туризму. 
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6.  Слівіна А. Топографічна підготовка. // Краєзнавство. Географія. Туризм. 

2006. № 19. С. 13-17. 

 

Рекреаційна географія 

1. Завдання рекреаційної географії. 

2. Місце рекреаційної географії в системі наук. 

3. Конкретно наукові методи, які використовуються в рекреаційній географії. 

4. Об’єкт рекреаційної географії. 

5. Вітчизняні та зарубіжні фахівці з теорії і практики рекреаційноїдіяльності 

6. Загальнонаукові методи дослідження в рекреаційній географії 

7. Становлення рекреаційної географії 

8. Предмет рекреаційної географії. 

9. Внесок О. Любіцевої у розвиток рекреаційної географії 

10. Внесок П.Масляка у розвиток рекреаційної географії 

11. Рекреаційна ємність. 

12. Рекреаційна охорона ландшафтів. 

13. Рекреаційна територія. 

14. Рекреаційне навантаження. 

15. Рекреаційний об’єкт. 

16.  Рекреаційні ресурси та рекреаційний потенціал. 

17.  Форми часу, який відводиться на рекреацію. 

18. Концепції, які використовує рекреаційна географія 

19. Теорії, які використовує рекреаційна географія 

20.  Закономірності рекреаційної географії 

21. Негативні чинники, що впливали на розвиток рекреаційної діяльності 

протягом І етапу. 

22. Розвиток рекреаційної діяльності у Вікторіанську епоху. 

23. Перешкоди розвитку туризму впродовж ХІХ–ХХІ ст. 

24. Розвиток рекреації в Північній Америці (ХІХ–ХХІ ст.). 

25. Негативні чинники розвитку рекреаційної діяльності у середньовіччі. 

26. Розвиток рекреаційної діяльності у Римській імперії 

27. Чинники, що сприяли розвитку рекреаційної діяльності протягом ІІІ етапу. 

28. Чинники, що сприяли розвитку рекреаційної діяльності протягом І етапу. 

29. Розвиток spa-курортів у Європі 

30. вплив світової економічної кризи на розвиток рекреаційної діяльності. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

 

 


