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Вступ 
 

Програма вступного екзамену призначена для осіб, які вступають на ІІ – ий 

курс за спеціальністю – 242 «Туризм» на основі раніше здобутої вищої освіти 

ОКР «Молодший спеціаліст» з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування». 

Цією програмою передбачається перевірка знань студентів з 

фундаментальних туристичних дисциплін «Основи туризмознавства», «Історія 

туризму», «Рекреалогія», «Туристичне краєзнавство», «Туристична картографія». 

У програмі поданий перелік основних питань, а також список рекомендованої  

літератури, приклад білету і критерії оцінювання відповідей вступника. 

 

 

1. Опис основних розділів програми 
 

Тема 1. Теорія та методологія рекреалогії 

Поняття рекреалогії. Основні поняття рекреалогії: дозвілля, відпочинок, 

рекреація, вільний час. Функції рекреації.  

Елементарні рекреаційні заняття, їх основні характеристики. Класифікація 

рекреаційної діяльності. 

Поняття «рекреаційна система» та її підсистеми.  

 

Тема 2. Рекреаційні ресурси та їх раціональне використання 

Природні рекреаційні ресурси. Історико-культурні ресурси, їх класифікація.  

Рекреаційне природокористування, його функції. 

Пріоритетні напрями державної політики України в галузі туризму і 

рекреації. 

 

Тема 3. Туризм як вид господарської діяльності 

Туризм як сфера господарської діяльності. Поняття туристичної послуги, її 

соціально-економічна характеристика. Основні поняття та визначення в туризмі: 

турист, туризм, туристична діяльність, туристична і паратуристична 

інфраструктура, туристична індустрія, туристичні ресурси, суб’єкт туристичної 

діяльності. 

Функції туризму в суспільстві: оздоровча (рекреаційна), виховна, політична, 

економічна, екологічна, холістична, господарсько-економічна функція туризму. 

Умови розвитку туризму: природно-географічні, історико-політичні, 

соціально-економічні, демографічні. 

Туристичний продукт та його складові: туристичні послуги, туристичні 

товари, антропологічні умови та ресурси.  

Класифікація туризму за видами. Класифікація туризму за формами: групові 

та індивідуальні подорожі. Класифікація маршрутів та турів. Класифікація 

туристичних підприємств. Типи туристів та ознаки їх класифікації. 

Основні показники, що включені в статистику туризму. 

Сталий розвиток туризму та дестинацій.  
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Тема 4. Формування туристичної політики  

Міжнародне співробітництво в галузі туризму. 

Світова туристична політика та роль міжнародних організацій в її 

формуванні, регулюванні. 

Туристична політика України на сучасному етапі. 

 

Тема 5. Теоретичні основи формування рекреаційних комплексів 

Етапи та стадії формування територіальних рекреаційних комплексів. Типи 

рекреаційних комплексів та їх класифікації. Принципи і фактори розміщення 

рекреаційних комплексів (принцип соціальної спрямованості і функціональної орієнтації 

рекреаційних комплексів, принцип ринкових відносин, принцип керованості 

рекреаційного обслуговування, принцип інтенсивного природокористування та 

збереження екологічної рівноваги, принцип державного регулювання та правового 

забезпечення). 

Сутність та складові рекреаційно-туристичної індустрії.  

Фактори і умови формування рекреаційних районів. 

Характеристика існуючого рекреаційного районування світу, регіонів, країн.  

 

Тема 6. Туристсько-рекреаційні ресурси регіонів світу 

Європа – провідний рекреаційний регіон світу.  

Рекреаційні комплекси американського континенту.  

Особливості розвитку рекреаційного господарства в країнах Африки на сучасному 

стані.  

Місце і значення регіону Азія в розвитку рекреації і туризму світу.  

Види та рівень розвитку рекреаційно-туристського обслуговування в Австралії. 

Спеціалізація рекреаційних комплексів Океанії. 

Рівень і особливості використання рекреаційного потенціалу країн СНД.  

Формування та регіональні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного 

комплексу України. 

 

Тема 7. Історичний процес розвитку світового та вітчизняного туризму  

Періодизація історії подорожей та туризму. 

Великі географічні відкриття і їх роль в історії подорожей. Подорожі в 

культурі Давньої Русі.  

Поява та становлення туризму у світі. Характеристика розвитку 

вітчизняного туризму. 

Адміністративно-нормативний період розвитку вітчизняного туризму, 

основні його риси. Діяльність найбільших туристичних організацій СРСР: ЦРТЕ, 

ВАТ «Інтурист», БММТ «Супутник». 

Сучасний стан розвитку світового туризму.  
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Тема 8. Теоретичні основи туристичного краєзнавства. 

Історичний аспект становлення туристичного краєзнавства. Класифікація 

туристичних ресурсів та методика їх оцінки. Теоретичні основи туристичного 

районування. 

 

Тема 9. Туристичні ресурси України. 

Кліматичні природні ресурси України. Бальнеологічні ресурси України. 

Водні туристичні ресурси України. Рельєф та печери України, як туристичний 

ресурс. Об’єкти природно-заповідного фонду України. Біотичні туристичні 

ресурси України. Історико-культурні туристичні ресурси України. Соціально-

економічні туристичні ресурси України. 

 

Тема 10. Туристичне районування України. 

Схеми районування України з метою туризму та рекреації. Характеристика 

туристичних регіонів України: Карпатський, Поліський Подільський, Центрально-

Придніпровський, Чорноморсько-азовський,  Кримський, Столичний та 

Слобідський. 

 

Тема 11. Теоретичні основи туристичної картографії.  

Сутність картографії, зв’язки з іншими науками. Основні поняття та терміни. 

Історія розвитку туристичної картографії і картографування територій у розрізі 

встановлених періодів. Класифікація картографічних творів та карт. 

 

Тема 12. Топографічна карта. 

Топографічні карти та їх використання в туристичній сфері. Елементи 

математичної основи топографічної карти. Знакові системи та способи 

картографічного зображення. Способи зображення рельєфу.  

 

 

 

2. Орієнтовний перелік питань, які виносяться на випробування 

 
1. Поняття рекреалогії. Класифікація рекреаційної діяльності. 

2. Поняття «рекреаційна система» та її підсистеми.  

3. Природні рекреаційні ресурси.  

4. Історико-культурні ресурси, їх класифікація.  

5. Рекреаційне природокористування, його функції. 

6. Поняття туристичної послуги, її соціально-економічна характеристика. 

7. Туризм як сфера господарської діяльності. 

8. Функції туризму в суспільстві. 

9. Умови розвитку туризму: природно-географічні, історико-політичні, 

соціально-економічні, демографічні. 

10. Туристичний продукт та його складові: туристичні послуги, туристичні 

товари, антропологічні умови та ресурси.  

11. Типи рекреаційних комплексів та їх класифікації.. 

12. Етапи та стадії формування територіальних рекреаційних комплексів. 
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13. Принципи і фактори розміщення рекреаційних комплексів.  

14. Сутність рекреаційного районування, його мета та завдання. 

15. Європа – провідний рекреаційний регіон світу. 

16. Рекреаційні комплекси американського континенту.  

17. Формування та регіональні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного 

комплексу України. 

18. Сутність та складові рекреаційно-туристичної індустрії.  

19. Періодизація історії подорожей та туризму. 

20. Великі географічні відкриття і їх роль в історії подорожей. 

21. Поява та становлення туризму у світі.  

22. Характеристика розвитку вітчизняного туризму. 

23. Діяльність найбільших туристичних організацій СРСР: ЦРТЕ, ВАТ 

«Інтурист», БММТ «Супутник». 

24. Характеристика сучасного періоду розвитку вітчизняного туризму. 

25.  Історія становлення туристичного краєзнавства. 

26.  Класифікація туристичних ресурсів та методика їх оцінки 

27. Теоретичні основи туристичного районування. 

28. Характеристика туристичних ресурсів (вид на вибір студента) України. 

29.  Характеристика туристичного регіону (на вибір студента) України. 

30.  Перспективи розвитку туристичної галузі України. 

31.  Історія розвитку картографії в Україні. 

32.  Поняття про картографічні твори та їх класифікація. 

33.  Туристичні карти та їх використання. 

34.  Способи картографічного відображення. 

35. Схеми районування України з метою туризму та рекреації.   

36. Топографічна карта. 

 
 

4. Структура екзаменаційного білету 

Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань. 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Поняття рекреалогії. Класифікація рекреаційної діяльності. 

2. Функції туризму в суспільстві. 

3. Характеристика туристичного регіону (на вибір студента) України. 

 

 

 

5. Критерії оцінювання відповідей вступника 

Знання вступників з кожного питання  оцінюються за чотирьохбальною шкалою: 
- "відмінно" (5) 
- "добре"     (4) 
- "задовільно" (3) 
- "незадовільно" (2) 
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Оцінка "відмінно" ставиться у тому випадку, коли вступник глибоко і 
вичерпно знає предмет, основну (обов'язкову) літературу за програмою 
дисципліни, повно, чітко і грамотно відповідає на питання в обсязі програми. 

Оцінка "добре" ставиться в тому випадку, коли вступник твердо знає 
предмет, основну (обов'язкову) літературу за програмою дисципліни, впевнено 
відповідає на питання в обсязі програми, при цьому за деякими показниками є 
недоліки непринципового характеру, якість відповідей вступника у 
відношенні точності і чіткості викликає зауваження чи виправлення членів 
комісії у вигляді виправлень і навідних запитань. 

Оцінка "задовільно" ставиться в тому випадку, коли вступник виявив 
знання лише основного матеріалу, але не знає деталей  питання, невпевнено 
вміє використовувати отримані знання для пояснення поставлених питань.. 

Оцінка "незадовільно" ставиться в тому випадку, коли вступник має 
поверхневе уявлення по заданому питанню. 

Обговорення результатів іспиту у відношенні до кожного вступника 
проводиться на закритому засіданні предметної комісії. При визначенні 
підсумкової оцінки члени комісії користуються обчисленням її як середнього 
арифметичного показника. Рішення про оцінку приймається відкритим 
голосуванням, в якому приймає участь тільки склад даної комісії, простою 
більшістю голосів. При рівній кількості голосів, голос голови комісії є 
вирішальним. 

Результати здачі іспиту оголошуються вступникам у день затвердження 

протоколів приймальної комісії. 

 

4. Рекомендована література 
 

1. Абрамов В. В. Історія туризму. / В. В. Абрамов. – Х., 2010 – 286 с. 

2. Александрова А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова. – М.: 

Аспект Пресе, 2002. – 470 с. 

3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та 

методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київ, ун-т», 

2001. – 395 c.  

4. Берлянт А. М. Картография: Ученик для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

– 336 с.  

5. Бовсуновская А. Я. География туризма: учеб. пособ. / А. Я. Бовсуновская. 

– Донецк, ДИТБ, 2002. – 410 с. 

6. Божок А П., Осауленко Л. Є., Пастух В. В.. Картографія: Підручник для 

студ. геогр. спец. вузів / Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 

2000. – 250 с. 

7. Воронкова Л. П. История туризма: учеб. пособ. / Л. П. Воронкова. – М.; 

Воронеж: Моск. псих.-соц. институт: МОДЭК, 2001. – 303 с. 

8. Воскресенский В. Ю. Международный туризм / В. Ю. Воскресенский. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с. 

9. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма: учебник / 

В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с. 
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10. Крачило Н. П. Основы туризмоведения / Н. П.Крачило. – К.: Вища школа, 

1980. – 117 с.  

11. Любіцева О. О. Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник / 

О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет". – 2008. – 335 с.  

12. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: навчальний посібник / О.О. 

Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369с.  

13. Николаенко Д. В. Рекреационная география: Учеб. пособ. / 

Д. В. Николаенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

14. Остапчук В. В. Історія туризму. / В. В. Остапчук, П. Ф. Коваль. – Ніжин, 

2008. – 143 с.  

15. Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. 

посібник / Ф. Д. Заставний (ред.). – К.: Знання, 2006. – 575 с.  

16. Поколодна М. М. Рекреаційна географія: навч. посібник/ М. М. Поколодна; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 275 с.  

17. Ратушняк Г. С. Топографія з основами картографії: Навч. посібник для 
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