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ПИТАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Питання на іспит
1.

Охарактеризуйте види анімації, які задовольняють різні потреби

відпочиваючих.
2.

Роль і значення анімаційної послуги, як складової частини

турпродукту.
3.

Класифікація туристів за віком, етнічною приналежністю та за

статевою ознакою.
4.

Які функції туристської анімації?

5.

Розвиток туристської анімації на сучасному етапі.

6.

Охарактеризуйте особливості організації дозвілля в Давній Греції.

7.

Охарактеризуйте особливості організації дозвілля в Стародавньому

Римі, Середньовіччі.
8.

Охарактеризуйте особливості організації дозвілля в Середньовіччі.

9.

Організація дозвілля на Русі від стародавніх часів до наших днів.

10.

Технологічний процес розробки анімаційних програм.

11.

Ігри, як основа створення анімаційних програм.

12.

Складові готельної анімаційної діяльності.

13.

Матеріально-технічна база анімаційної служби туркомплексу.

14.

Анімаційний менеджмент, як складова менеджменту гостинності.

15.

Які функції анімаційного менеджменту?

16.

Трудограма професії тураніматора. Якими якостями повинен

володіти аніматор?
17.

Сутність спортивної анімації. Класифікація рухливих ігор в

анімації.
18.

Аеробіка в анімації туризму. Класифікація аеробіки в анімації

туризму.
19.

Місія, принципи і функції екскурсії в анімаційній діяльності.

20.

Ігорні заклади в складі засобів розміщення.

21.

Управлінська структура нічних клубів і казино.

22.

Загальні вимоги до обслуговуючого персоналу згідно з посадами:

директор, менеджер, адміністратор, інспектор, круп'є.
23.

Умови та чинники формування туристичного ринку в Україні.

24.

Туристський потік та його географічна характеристика.

25.

Головні туристичні потоки в Україні, їх географія.

26.

Охарактеризувати кліматичні туристсько-рекреаційні ресурси

України.
27.

Охарактеризувати бальнеологічні туристсько-рекреаційні ресурси

України.
28.

Охарактеризувати водні туристсько-рекреаційні ресурси України.

29.

Охарактеризувати рельєф України як туристсько-рекреаційний

ресурс.
30.

Біотичні (флористичні та фауністичні) туристсько-рекреаційні

ресурси України.
31.

Дайте

загальну

характеристику

історико-культурним

туристичним ресурсам України.
32.

Охарактеризувати ресурси земних надр України (геологічні,

спелеоресурси) як туристсько-рекреаційні ресурси.
33.

Назвіть

види

оздоровчо-спортивної

діяльності,

які

мають

найбільші перспективи і Україні.
34.

Що ви знаєте про умови розвитку пішохідного туризму в Україні?

35.

Опишіть центри купально-пляжного туризму в Україні. Які є види

лікувально-оздоровчого туризму?
36.

Види лікувально-оздоровчого туризму.

37.

Географія центрів розважального туризму України.

38.

Географічна

характеристика

дайв-туризму,

його

види,

інфраструктура та основні центри.
39.

Водні,

наземні,

гірські,

повітряні

та

екзотичні

види

екстремального туризму.
40.
характеру.

Паломництво та релігійний туризм культурно-пізнавального

41.

Дайте географічну характеристику подієвого туризму та його

42.

Що таке міський туризм? Які особливості розвитку міського

видів.

туризму в Україні?
43.

Сільський туризм: характеристика, основні центри та регіони.

44.

Характеристика екологічного туризму та його видів.

45.

Проаналізуйте

проблеми

формування

єдиної

територіальної

туристичної системи України.
46.

Характеристика Причорноморського туристсько-рекреаційного

району.
47.

Характеристика

Карпатсько-Подільського

туристсько-

рекреаційного району.
48.

Характеристика Полісько-Столичного туристсько-рекреаційного

району.
49.

Характеристика Харківського туристсько-рекреаційного району.

50.

Характеристика

Придніпровсько-Донецького

туристсько-

рекреаційного району.
51.

Охарактеризуйте природно-заповідний фонд України та його

значення в розвитку туризму.
52.

Запропонуйте власні маршрути велосипедних походів.

53.

Рекреаційне районування України і світу.

54.

Характеристика Європейського рекреаційного макрорайону.

5 5.

Характеристика Американського рекреаційного макрорайону.

56.

Характеристика Азіатського і Тихоокеанського рекреаційного

макрорайону.
57.

Характеристика Близькосхідного рекреаційного макрорайону.

58.

Характеристика Африканського рекреаційного макрорайону.

59.

Характеристика Австралійсько-Океанського макрорайону.

60.

Найпопулярніші туристичні маршрути України.

