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ВСТУП 
 

Зразок завданя вступного іспиту з туризму допомагає учням, які хочуть вступати в інститут 

на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і мають складати письмовий 

вступний іспит. Детальну інформацію про спеціальності, а також про систему вступу та 

оцінювання вступних іспитів надає сторінка Вступ 2016 на вебсайті інституту. 

Для виконання абітурієнтами вступних завдань з туризму надається 90 хвилин.  

Іспит складається з  21 питань і є можливість набрати максимально 100 балів. 
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Тематика іспиту 

I. Основи туризмознавства 

Науковий підхід до туризму. Туризм серед інших наук. Дослідження туризму. Джерела 

туризму. Фази розвитку туризму.  

Класифікація туризму.  Категорії та їх визначення в туризмі. Форми туризму. Типи 

туризму. Види туризму. Компоненти туристського попиту. Мотивація та туризм. Відпочинок 

та туризм. Дохід та туризм. Роль соціалізації в туризмі.   

Втілення туристського попиту: турист. Типізація туристів. Туристична поведінка. Звички 

подорожування.  Людські фактори тенденцій туризму.  

Структура туристської пропозиції.  Умови туризму. Фактори безпеки туризму. Роль 

сприйняття в туризмі. Елементи сприйняття.    

Основа туристської пропозиції: привабливість. Значення привабливості.Групування 

привабливостей. Роль природних привабливостей у туризмі. Роль географічного положення 

та топографії в туризмі. Роль поверхневих та підземних вод у туризмі. 

Роль клімату, флори й фауни у туризмі.  Роль рукотворних пам’яток у туризмі.  

Класифікація рукотворних пам’яток.  

Інфра- та супроструктура в туризмі. Основна інфраструктура. Туристична 

інфраструктура. Первинна супроструктура. Вторинна супраструктура.   

Туризм як система. Принципи системи туризму. Функціонування ринку туризму. 

Маркетинг туризму. Менеджмент туризму. Середовище туризму. Туристична дестинація.   

Історія розвитку туризму. Початки подорожування. Середньовіччя, паломництво. 

Подорожі епохи промислової революції. Початки подорожування в нашому регіоні. Туризм 

першої половини 20 століття. Утворення сучасного туризму. Основні тенденції сучасного 

туризму. Особливості розвитку Східної Європи. Туризм в Україні.  

Значення туризму орієнтованого на продукт. Туристичний продукт. Лікувальний та 

оздоровчий туризм. Конференцтуризм (науково-пізнавальний). Культурний туризм. 

Сільський туризм. Природничий та піший туризм. Професійно-діловий туризм. Туристичний 

продукт зі специфічними товарами та послугами. Туристичний продукт для специфічних 

груп. Туристичний продукт зі специфічними видами діяльності. Актуальні тренди розвитку 

продукту.  

Вплив туризму. Культуринмй вплив туризму. Економічний вплив туризму. Природній 

вплив туризму. Туризм та сталий розвиток. Груповий та альтернативний туризм.   

Політика туризму. Система управління туризмом. Правові норми туризму. Міжнародні 

організації туризму. Туристична політика в Україні.   

Планування та розвиток у туризмі. Функція планування. Ругіональне планування. 

Планування об’єктів. Система розвитку туризму в Україні.    
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II. Рекреаційні комплекси світу 

Історія утворення теорій про рекреацію. Основні терміни та поняття. Суть і значення 

дозвілля, його основні суспільні функції. 

Економічна ефективність рекреаційної діяльності. Соціальні чинники, які вплинули на 

утворення рекреології. Суб’єкт, об’єкт і метод рекреології, її теоретичні принципи та основні 

поняття. 

Зв’язок рекреології з іншими науками. Теорія очікування людини. Мотивація дозвілля.  

Теоретичний підхід у вигляді гри до рекреації (відпочинку). Вправи для тіла. Спортивна 

діяльність. Хоббі. Розважальна діяльність. Рекреаційні терапії. 

Групування рекреаційних місць. Природнє середовище, відпочинок «outdoor»: рельєфні, 

повітряні умови та водне середовище. 

Рекреаційні місця створені людиною у природі: міські парки. Природні заповідники, 

національні парки, штучне середовище (ігрові майданчики, тематичні рекреаційні місця). 

Характеристика віку. Статеві та вікові відмінності. Відпочинок дорослих та сімейний 

відпочинок. Відпочинок людей похилого віку.  

Характеристика стратегічного планування. Перебіг стратегічного планування. Типи 

рекреаційних програм. Планування та розробка рекреаційних програм. Менеджмент 

проведення програм. 

Досвід світових рекреаційних комплексів. Туристичні регіони світу.  Туристичний регіон 

Європи та її основні рекреаційні комплекси. Туристичний регіон Азії та Тихого океану та їх 

основні рекреаційні комплекси. Туристичний регіон Африки та її основні рекреаційні 

комплекси. Туристичний регіон Середнього Сходу та його основні рекреаційні комплекси. 

Правова основа рекреаційної діяльності в Україні. Національний досвід, щодо 

планування рекреаційних комплексів. Основні туристичні райони в Україні, на Закарпатті. 

Характеристика районів. 

Класифікація та основні види курортів. Планування курортів. Основні принципи 

планування лікувальних курортів. Ресурси туризму дозвілля та лікувального туризму. 

Класифікація лікувальних факторів. 
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Зразок завдань вступного іспиту з туризму 

Визначте, що таке?: 

 1. Туризм (3 бали) 

 2. Туристичний продукт (3 бали) 

 3. Туристична супраструктура (3 бали) 

 4. Рекреація (міжнародне визначення) (3 бали) 

 5. Тематичний парк (3 бали) 

6. Типи туризму (3 бали):  1. ..............................; 2. ............................... 

7. Форми туризму (3 бали):  1. ..............................; 2. ............................... 

8. Де і коли був створений перший справжній національний парк? (3 бали) 

9. Назвіть види рекреації (відпочинку) та їх визначення (4 бали) 

10. Перерахуйте, яким має бути місце рекреації? (4 бали) 

11. Охарактеризуйте відпочинок на горбистій та гірській територіях (4 бали) 

12. Чому створення національних парків вважається великим кроком з погляду рекреації 

(відпочинку)? (4 бали) 

13. Найважливіші міжнародні організації туризму (4 бали): 

   1.     2. 

   3.     4. 

14. Витрати туриста, можна поділити на чотири основні групи, назвіть їх (4 бали): 

   1.     2. 

   3.     4. 

15. Що ви знаєте про "potager"? (5 балів) 

16. Фактори, які перешкоджають поїздкам (5 балів) 

17. Роль соціалізації у туризмі (6 балів) 

18. Сухопутний транспорт. Плюси / мінуси (8 балів) 

19. Назвіть теми, які використовують найчастіше при розробці тематичного парку (8 балів) 

20. Роль мотивації у туризмі. Піраміда Маслоу (10 балів) 

21. Типизація туристів за поведінкою (10 балів) 

 


