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1. Навчальний контент 

 

Тема 1. Теоретичні основи формування рекреаційних комплексів. 

Визначення поняття рекреаційний комплекс. Етапи та стадії формування 

територіальних рекреаційних комплексів. Типи рекреаційних комплексів та їх 

класифікації. Рекреаційні потреби як основа територіальної організації 

рекреаційної діяльності. Їх види (суспільні, групові та індивідуальні) та 

взаємодія. Фактори формування рекреаційних потреб. Рекреаційний попит як 

основний фактор формування рекреаційних комплексів. Роль ціни як фактора, 

що реалізує попит на рекреаційні послуги. Взаємозв'язок рекреаційних потреб і 

географічних особливостей території. Рекреаційно-ресурсний потенціал - 

основа формування рекреаційних комплексів. Атрактивність.  

 

Тема 2. Рекреаційне районування світу й України 

Сутність рекреаційного районування.  Мета та його завдання. Фактори і 

умови формування рекреаційних районів. Характерні головні ознаки 

рекреаційного району. Одиниці сучасного рекреаційного районування. Поняття 

про рекреаційні регіони, райони, підрайони, зони, центри, їхній розмір та 

значущість. Характеристика існуючого рекреаційного районування світу, 

регіонів, країн. Приклади рекреаційного районування України. Сучасний стан і 

проблеми розвитку основних рекреаційних регіонів світу: приморських, 

гірських, річкових, озерних, еколого-туристичних тощо. 

 

Тема 3. Європа - провідний рекреаційний регіон світу 

Фактори розвитку рекреаційного господарства в регіоні. Оцінка 

комплексу рекреаційних ресурсів. Особливості та етапи розвитку рекреаційного 

обслуговування, його сучасний стан. Групи країн Європи за характером і 

рівнем рекреаційного розвитку. Найбільші національні рекреаційні системи: 

високорозвинених урбанізованих країн Європи. Характеристика 



Північноєвропейського, Альпійського, Середземноморського, 

Причорноморського рекреаційних регіонів. Основні їх курорти та туристичні 

центри. 

 

Тема 4. Специфіка формування і розвитку рекреаційних комплексів і 

центрів туризму в Азії 

Місце і значення регіону в розвитку рекреації і туризму світу. 

Нерівномірність рекреаційного розвитку країн Азії. Рекреаційно-ресурсний 

потенціал і соціально-економічні фактори розвитку рекреаційних комплексів. 

Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційних комплексів 

Азії: Південно-Західного, Південно-Східного, Центрального, 

Південноазіатського регіонів. Характеристика рекреаційного комплексу 

окремих країн ( Китаю, Індії, Індонезії, Японії тощо). 

 

Тема 5. Розвиток рекреаційних комплексів американського континенту 

Склад регіону та його місце у світі за основними рекреаційно-

туристичними показниками. Умови формування і розвитку рекреаційної 

індустрії, її територіальна диференціація, проблеми ресурсозбереження. Досвід 

США в організації національних парків. Туристські стежини як форма 

рекреаційного використання території. Значення внутрішнього туризму в 

розвитку рекреаційних комплексів Північної Америки. Характеристика 

основних рекреаційних регіонів США і Канади. Основні принципи управління 

та розвитку галузі «дозвілля» в США. Своєрідність рекреаційного потенціалу і 

його значення в економіці країн Латинської Америки. Проблеми рекреаційного 

освоєння Карибського регіону. Рекреація і туризм Центральноамериканського 

регіону. Можливості розвитку рекреаційних комплексів країн Південної 

Америки. Специфіка розвитку рекреаційної діяльності окремих країн (Бразилії, 

Мексики, Куби, Аргентини тощо). 

 



Тема 6. Рекреаційні комплекси країн Африки 

Особливості розвитку рекреаційного господарства в країнах Африки на 

сучасному етапі. Рекреаційні ресурси та соціально-економічні фактори 

формування та розвитку туристично-рекреаційних комплексів країн Африки. 

Функціональні типи домінуючих рекреаційних комплексів та їхня 

характеристика. Територіальна структура рекреаційно-туристичної індустрії. 

Аналіз розвитку рекреаційних регіонів (Північного, Східного, Західного, 

Південного й Острівного). Економічні проблеми рекреаційного 

природокористування. 

 

Тема 7. Рекреаційні комплекси Австралії та Океанії 

Умови і фактори формування рекреаційних комплексів. Аналіз ресурсно-

рекреаційного потенціалу. Види та рівень розвитку рекреаційно-туристського 

обслуговування в Австралії. Регіональна структура приїжджаючих рекреантів і 

туристів. Основні рекреаційні райони та центри Австралії. Спеціалізація 

рекреаційних комплексів Океанії. 

 

Тема 8. Формування та регіональні проблеми розвитку рекреаційно-

туристичного комплексу України 

Характеристика рівня розвитку рекреаційної галузі, її функціональна 

структура та територіальна організація. Значення розвитку рекреації та туризму 

для підвищення рівня економічного розвитку регіонів України. Основні 

рекреаційні системи України, регіони та комплекси: Карпатський, Азово-

Чорноморський регіон, Придніпровський, Поділля та Полісся, Слобожанський. 

Характеристика їх курортів та туристських центрів, перспективи подальшого 

розвитку.  
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2. Плани практичних(семінарських) занять, завдання самостійної роботи: 

Теми семінарських (практичних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 

Теоретичні основи формування рекреаційних комплексів та їх типи 

Визначення поняття рекреаційний комплекс. Етапи та стадії 

формування територіальних рекреаційних комплексів. Типи 

рекреаційних комплексів та їх класифікації. Рекреаційні потреби як 

основа територіальної організації рекреаційної діяльності. Їх види 

(суспільні, групові та індивідуальні) та взаємодія. Фактори формування 

рекреаційних потреб. Рекреаційний попит як основний фактор 

формування рекреаційних комплексів. Роль ціни як фактора, що 

реалізує попит на рекреаційні послуги. Взаємозв'язок рекреаційних 

потреб і географічних особливостей території. Рекреаційно-ресурсний 

потенціал - основа формування рекреаційних комплексів. 

Атрактивність.  

2 

2 

Рекреаційне районування світу й України 

Сутність рекреаційного районування.  Мета та його завдання. 

Фактори і умови формування рекреаційних районів. Характерні головні 

ознаки рекреаційного району. Одиниці сучасного рекреаційного 

районування. Поняття про рекреаційні регіони, райони, підрайони, зони, 

центри, їхній розмір та значущість. Характеристика існуючого 

рекреаційного районування світу, регіонів, країн. Приклади 

рекреаційного районування України. Сучасний стан і проблеми 

розвитку основних рекреаційних регіонів світу: приморських, гірських, 

річкових, озерних, еколого-туристичних тощо. 

2 

3 

Європа - провідний рекреаційний регіон світу 

Фактори розвитку рекреаційного господарства в регіоні. Оцінка 

комплексу рекреаційних ресурсів. Особливості та етапи розвитку 

рекреаційного обслуговування, його сучасний стан. Групи країн Європи 

за характером і рівнем рекреаційного розвитку. Найбільші національні 

рекреаційні системи: високорозвинених урбанізованих країн Європи. 

Характеристика Північноєвропейського, Альпійського, 

Середземноморського, Причорноморського рекреаційних регіонів. 

Основні їх курорти та туристичні центри. 

10 

4 

Специфіка формування і розвитку рекреаційних комплексів і центрів 

туризму в Азії 

Місце і значення регіону в розвитку рекреації і туризму світу. 

Нерівномірність рекреаційного розвитку країн Азії. Рекреаційно-

ресурсний потенціал і соціально-економічні фактори розвитку 

рекреаційних комплексів. Особливості формування, спеціалізація і 

розвиток рекреаційних комплексів Азії: Південно-Західного, Південно-

6 



Східного, Центрального, Південноазіатського регіонів. Характеристика 

рекреаційного комплексу окремих країн ( Китаю, Індії, Індонезії, Японії 

тощо). 

5 

Розвиток рекреаційних комплексів американського континенту 

Склад регіону та його місце у світі за основними рекреаційно-

туристичними показниками. Умови формування і розвитку рекреаційної 

індустрії, її територіальна диференціація, проблеми ресурсозбереження. 

Досвід США в організації національних парків. Туристські стежини як 

форма рекреаційного використання території. Значення внутрішнього 

туризму в розвитку рекреаційних комплексів Північної Америки. 

Характеристика основних рекреаційних регіонів США і Канади. 

Основні принципи управління та розвитку галузі «дозвілля» в США. 

Своєрідність рекреаційного потенціалу і його значення в економіці 

країн Латинської Америки. Проблеми рекреаційного освоєння 

Карибського регіону. Рекреація і туризм Центральноамериканського 

регіону. Можливості розвитку рекреаційних комплексів країн Південної 

Америки. Специфіка розвитку рекреаційної діяльності окремих країн 

(Бразилії, Мексики, Куби, Аргентини тощо). 

4 

6 

Рекреаційні комплекси країн Африки 

Особливості розвитку рекреаційного господарства в країнах 

Африки на сучасному етапі. Рекреаційні ресурси та соціально-

економічні фактори формування та розвитку туристично-рекреаційних 

комплексів країн Африки. Функціональні типи домінуючих 

рекреаційних комплексів та їхня характеристика. Територіальна 

структура рекреаційно-туристичної індустрії. Аналіз розвитку 

рекреаційних регіонів (Північного, Східного, Західного, Південного й 

Острівного). Економічні проблеми рекреаційного природокористування. 

2 

7 

Рекреаційні комплекси Австралії та Океанії  

Умови і фактори формування рекреаційних комплексів. Аналіз 

ресурсно-рекреаційного потенціалу. Види та рівень розвитку 

рекреаційно-туристського обслуговування в Австралії. Регіональна 

структура приїжджаючих рекреантів і туристів. Основні рекреаційні 

райони та центри Австралії. Спеціалізація рекреаційних комплексів 

Океанії. 

2 

8 

Формування та регіональні проблеми розвиткурекреаційно-

туристичного комплексу України 

Характеристика рівня розвитку рекреаційної галузі, її 

функціональна структура та територіальна організація. Значення 

розвитку рекреації та туризму для підвищення рівня економічного 

розвитку регіонів України. Основні рекреаційні системи України, 

регіони та комплекси: Карпатський, Азово-Чорноморський регіон, 

Придніпровський, Поділля та Полісся, Слобожанський. Характеристика 

їх курортів та туристських центрів, перспективи подальшого розвитку.  
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 

Теоретичні основи формування рекреаційних комплексів та їх типи 

Визначення поняття рекреаційний комплекс. Етапи та стадії 

формування територіальних рекреаційних комплексів. Типи 

рекреаційних комплексів та їх класифікації. Рекреаційні потреби як 

основа територіальної організації рекреаційної діяльності. Їх види 

(суспільні, групові та індивідуальні) та взаємодія. Фактори формування 

рекреаційних потреб. Рекреаційний попит як основний фактор 

формування рекреаційних комплексів. Роль ціни як фактора, що 

реалізує попит на рекреаційні послуги. Взаємозв'язок рекреаційних 

потреб і географічних особливостей території. Рекреаційно-ресурсний 

потенціал - основа формування рекреаційних комплексів. 

Атрактивність.  

2 

2 

Рекреаційне районування світу й України 

 Сутність рекреаційного районування.  Мета та його завдання. 

Фактори і умови формування рекреаційних районів. Характерні головні 

ознаки рекреаційного району. Одиниці сучасного рекреаційного 

районування. Поняття про рекреаційні регіони, райони, підрайони, зони, 

центри, їхній розмір та значущість. Характеристика існуючого 

рекреаційного районування світу, регіонів, країн. Приклади 

рекреаційного районування України. Сучасний стан і проблеми 

розвитку основних рекреаційних регіонів світу: приморських, гірських, 

річкових, озерних, еколого-туристичних тощо. 

2 

3 

Європа - провідний рекреаційний регіон світу 

Фактори розвитку рекреаційного господарства в регіоні. Оцінка 

комплексу рекреаційних ресурсів. Особливості та етапи розвитку 

рекреаційного обслуговування, його сучасний стан. Групи країн Європи 

за характером і рівнем рекреаційного розвитку. Найбільші національні 

рекреаційні системи: високорозвинених урбанізованих країн Європи. 

Характеристика Північноєвропейського, Альпійського, 

Середземноморського, Причорноморського рекреаційних регіонів. 

Основні їх курорти та туристичні центри. 

10 

4 

Специфіка формування і розвитку рекреаційних комплексів і центрів 

туризму в Азії 

Місце і значення регіону в розвитку рекреації і туризму світу. 

Нерівномірність рекреаційного розвитку країн Азії. Рекреаційно-

ресурсний потенціал і соціально-економічні фактори розвитку 

рекреаційних комплексів. Особливості формування, спеціалізація і 

розвиток рекреаційних комплексів Азії: Південно-Західного, Південно-

Східного, Центрального, Південноазіатського регіонів. Характеристика 

рекреаційного комплексу окремих країн ( Китаю, Індії, Індонезії, Японії 

тощо). 

6 



5 

Розвиток рекреаційних комплексів американського континенту 

Склад регіону та його місце у світі за основними рекреаційно-

туристичними показниками. Умови формування і розвитку рекреаційної 

індустрії, її територіальна диференціація, проблеми ресурсозбереження. 

Досвід США в організації національних парків. Туристські стежини як 

форма рекреаційного використання території. Значення внутрішнього 

туризму в розвитку рекреаційних комплексів Північної Америки. 

Характеристика основних рекреаційних регіонів США і Канади. 

Основні принципи управління та розвитку галузі «дозвілля» в США. 

Своєрідність рекреаційного потенціалу і його значення в економіці 

країн Латинської Америки. Проблеми рекреаційного освоєння 

Карибського регіону. Рекреація і туризм Центральноамериканського 

регіону. Можливості розвитку рекреаційних комплексів країн Південної 

Америки. Специфіка розвитку рекреаційної діяльності окремих країн 

(Бразилії, Мексики, Куби, Аргентини тощо). 

4 

6 

Рекреаційні комплекси країн Африки  

Особливості розвиткурекреаційного господарства в країнах Африки на 

сучасному етапі. Рекреаційні ресурси та соціально-економічні фактори 

формування та розвитку туристично-рекреаційних комплексів країн 

Африки. Функціональні типи домінуючих рекреаційних комплексів та 

їхня характеристика. Територіальна структура рекреаційно-туристичної 

індустрії. Аналіз розвитку рекреаційних регіонів (Північного, Східного, 

Західного, Південного й Острівного). Економічні проблеми 

рекреаційного природокористування. 

2 

7 

Рекреаційні комплекси Австралії та Океанії 

Умови і фактори формування рекреаційних комплексів. Аналіз 

ресурсно-рекреаційного потенціалу. Види та рівень розвитку 

рекреаційно-туристського обслуговування в Австралії. Регіональна 

структура приїжджаючих рекреантів і туристів. Основні рекреаційні 

райони та центри Австралії. Спеціалізація рекреаційних комплексів 

Океанії. 

2 

8 

Формування та регіональні проблеми розвиткурекреаційно-

туристичного комплексу України 

Характеристика рівня розвитку рекреаційної галузі, її 

функціональна структура та територіальна організація. Значення 

розвитку рекреації та туризму для підвищення рівня економічного 

розвитку регіонів України. Основні рекреаційні системи України, 

регіони та комплекси: Карпатський, Азово-Чорноморський регіон, 

Придніпровський, Поділля та Полісся, Слобожанський. Характеристика 

їх курортів та туристських центрів, перспективи подальшого розвитку.  

2 
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6. Індивідуальні завдання 

Контрольна робота, передбачена робочим планом,  на тему «Рекреаційні 

комплекси країни (на вибір)». Об’єм роботи 15-20 стор.  

Структура роботі 

 Вступ – вказати актуальність вибрано теми, об’єкт, предмет дослідження, 

мету та задачі, структуру роботи.  

1 розділ – Характеристика рекреаційних комплексів. Визначити 

рекреаційні комплекси країни. Дати характеристику комплексів, вказати їх 

територіальну організацію, туристичні ресурси, видову структуру та основні 

туристичні центри.  

2 – аналіз туристичної інфраструктури та розвиток туристичної діяльності. 

Провести аналіз туристичної інфраструктури, туристичних потоків та доходів 

країни. 

Висновки, список використаної літератури, додатки.  

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт 

передбачених навчальним планом: 

Завдання 1. 

Умови виконання.  Знайдіть правильну відповідь. 

1.  Основною спеціалізацією Середземноморського рекреаційного регіону є такі  

види туризму: 

      а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірсько-лижний; г) культурно-

пізнавальний. 

2.  Основною спеціалізацією Альпійського рекреаційного регіону є такі  види 

туризму: 

      а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

3. Основною спеціалізацією Північноєвропейського рекреаційного регіону є такі  

види туризму: 



      а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

4. Основною спеціалізацією Причорноморського рекреаційного регіону є такі  

види туризму: 

      а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

5. Основною спеціалізацією Північноамериканського рекреаційного регіону є 

такі  види туризму: 

      а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

6. Основною спеціалізацією Карибського рекреаційного регіону є такі  види 

туризму: 

     а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

7. Основною спеціалізацією Південноамериканського рекреаційного регіону є 

такі  види туризму: 

     а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

9. Основною спеціалізацією Південно-Західного, Південно-Східного та 

Південного рекреаційного регіонів Азії є такі  види туризму: 

     а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

10. Основною спеціалізацією рекреаційного Північно-Східного регіону Азії та 

Австралії є такі  види туризму: 

     а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно-

пізнавальний. 

11. Основною спеціалізацією Кримського та Азово-Чорноморського 

рекреаційного регіонів є такі  види туризму: 

        а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно- 

пізнавальний. 



12. Основною спеціалізацією Карпатського рекреаційного регіону є такі  види 

туризму: 

        а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно- 

пізнавальний. 

13. Основною спеціалізацією Подільського та Поліського рекреаційних регіонів є 

такі  види туризму: 

        а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно- 

пізнавальний. 

14. Основною спеціалізацією Столичного та Придніпровського рекреаційних 

регіонів є такі  види туризму: 

        а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно- 

пізнавальний. 

15. Основною спеціалізацією Слобожанського та Донецького рекреаційних 

регіонів є такі  види туризму: 

        а) лікувальний; б) купально-пляжний; в) гірськолижний; г) культурно- 

пізнавальний. 

 

Завдання 2. 

Умови виконання: Назвіть країни за розвитком туризму: 

1. Лікувально-оздоровчий туризм         2.  Купально-пляжний туризм 

   А. Данія                                                       А. Норвегія 

   Б. Нідерланди                                              Б. Албанія  

   В. Канада                                                     В. Пакистан     

   Г. Угорщина                                                Г. Нова Зеландія                                    

   Д. Бразилія                                                  Д. Японія 

3. Гірськолижний туризм                          4. Культурно-пізнавальний туризм  

        А. Грузія                                                     А. Монголія 

    Б.  Мексика                                                  Б. Молдова 



   В.  Непал                                                      В. Афганістан 

    Г.   Іран                                                          Г.  Португалія    

    Д.   Бельгія                                                     Д. Боснія та Герцеговина 

5. Діловий туризм                                       6. Релігійний туризм               

      А. Румунія                                                      А. Швеція 

      Б. Австрія                                                        Б.  Італія                        

      В. Македонія                                                   В. Австралія                                            

      Г. Еквадор                                                        Г. Німеччина          

Д. Єгипет                                                          Д. Естонія 

1. Екологічний туризм                             8. Круїзний туризм     

А. Беліз                                                     А. Аргентина 

Б. Мальта                                                  Б. Норвегія 

В. Судан                                                   В. Ангола      

Г. Саудівська Аравія                                Г. Таїланд 

Д. Нігер                                                     Д. Чилі 

 

 

 

Завдання № 3. 

Умови виконання: Визначте в яких країнах розвиваються наступні види 

туризму та укажіть головні центри   

№  

Адміністрат

ивні 

одиниці 

Види туризму 

Ліку 

вальний 

Купаль 

но 

пляжний  

Куль 

турно-

пізнаваль

ний   

Гірсько 

лижний  

Діло 

вий 

 

Релігій

ний 

Круїз 

ний 

Екологіч

ний 

1.       Україна         

2. Німеччина         

3. Франція         

4. Турція         

5. Китай         

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання № 4. 

Умови виконання: Визначте чи вірно приведене нижче твердження провідних країн за туристичними потоками та 

доходами . 

Туристичні потоки Доходи від туризму 

Іспанія ТАК НІ Іспанія ТАК НІ 

Туреччина ТАК НІ Австралія ТАК НІ 

Таїланд ТАК НІ Таїланд ТАК НІ 

 

1. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт):  

Питання до екзамену 

1. Визначення поняття рекреаційний комплекс.  

2. Етапи та стадії формування територіальних рекреаційних комплексів. 

3. Типи рекреаційних комплексів та їх класифікації.  

4. Рекреаційні потреби як основа територіальної організації рекреаційної 

діяльності, їх види та взаємодія.  

5. Рекреаційний попит як основний фактор формування рекреаційних 

комплексів.  

6. Взаємозв'язок рекреаційних потреб і географічних особливостей 

території.  

7. Рекреаційно-ресурсний потенціал - основа формування рекреаційних 

комплексів. Атрактивність.  

8. Сутність рекреаційного районування. 

9. Одиниці сучасного рекреаційного районування. 

10. Поняття про рекреаційні регіони, райони, підрайони, зони, центри, їхній 

розмір та значущість. 

11. Рекреаційне районування світу, регіонів, країн. 

12. Рекреаційне районування України. 

13. Характеристика Північноєвропейського рекреаційного регіону. 

14. Характеристика Західноєвропейського рекреаційного регіону. 

15. Характеристика Північноєвропейського рекреаційного регіону. 

16. Характеристика Південноєвропейського рекреаційного регіону. 



17. Характеристика Центральноєвропейського рекреаційного регіону. 

18. Характеристика Східноєвропейського рекреаційного регіону. 

19. Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційного 

комплексу Північно-Східної Азії.  

20. Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційного 

комплексу Південно-Східної Азії.  

21. Розвиток рекреаційного комплексу Південної Азії.  

22. Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційного 

комплексу Австралії тат Океанії.  

23. Характеристика рекреаційних регіонів Північної Америки. 

24. Проблеми рекреаційного освоєння Карибського регіону. 

25. Рекреація і туризм Центральноамериканського регіону.  

26. Можливості розвитку рекреаційних комплексів країн Південної 

Америки. 

27. Розвиток рекреаційних регіонів Північної Африки. 

28. Розвиток рекреаційних регіонів Східної Африки. 

29. Розвиток рекреаційних регіонів Західної Африки.  

30. Розвиток рекреаційних регіонів Південної Африки. 

31. Розвиток рекреаційної діяльності на Близькому Сході. 

32. Характеристика рекреаційного комплексу України. 

33. Характеристика рекреаційного комплексу України. 

34. Характеристика рекреаційного комплексу Карпатського регіону. 

35. Характеристика рекреаційного комплексу Азово-Чорноморського 

регіону. 

36. Характеристика рекреаційного комплексу Придніпровського регіону. 

37. Характеристика рекреаційного комплексу Подільського регіону. 

38. Характеристика рекреаційного комплексу Поліського регіону. 

39. Характеристика рекреаційного комплексу Слобожанського регіону.  

40. Характеристика рекреаційного комплексу Столичного регіону.  

 

Приклад екзаменаційного білету: 



Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 

 

Спеціальність: 242 «Туризм»  

Семестр 3  

Форма навчання: денна  

Рівень вищої освіти: бакалавр  

Навчальна дисципліна : Географія туризму 

 

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

 

1. Рекреація та рекреаційна діяльність. (5 балів)  

2.   Характеристика рекреаційного комплексу Середземноморського регіону.  

(15 балів) 

3.   Характеристика рекреаційного комплексу Франції. (10 балів)  

4. Тести. (10 балів) 

 

 Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

протокол № 1 від 28 серпня 2020 р.  

 

Зав. кафедрою __________ Парфіненко А.Ю.   Екзаменатор __________ ст. викл. Волкова І.І. 

 

Приклад тестів:  

1. Центр лікувально-оздоровчого туризму Франції :  

А. Яхимов;  

Б. Енген;  

В. Аххен;  

Г. Хевіз; 

Д. Бадгастайн. 

2. Центр купально-пляжного туризму Італії: 

А. Паламос; 



Б. Ріміні;  

В. Албена; 

Г. Фетхіє; 

Д. Албуфейра. 

 

 


