ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
СТУДЕНТІВ
1. Види екологічного туризму.
2. Відбір та оцінка ефективності спортивних турів.
3. Власне та групове спорядження у спортивному туризмі.
4. Власне та групове спорядження.
5. Екологічне виховання туристів.
6. Етапи організації екологічного виховання туристів.
7. Етапи управління у спортивному туризмі.
8. Забруднення в екологічному туризмі.
9. Ймовірнісний підхід до оцінки безпеки у природних умовах.
10. Комплектування туристичних груп.
11. Мережевий графік організації туристичного походу.
12. Модельні характеристики спортивних туристичних походів.
13. Небезпека виникнення екстремальних ситуацій в екологічному
туризмі.
14. Організації спортивного туризму.
15. Організація екологічних турів: особливості та вимоги.
16. Організація екологічного виховання туристів.
17. Організація роботи керівника туристичної групи.
18. Основні вимоги до екологічних турів.
19. Основні завдання забезпечення безпеки спортивних турів.
20. Основні поняття та характеристики спортивного туризму.
21. Основні принципи управління у спортивному туризмі.
22. Особливості організації спортивно-комерційних турів.
23. Особливості проектування екологічних турів.
24. Поняття «безпека в екотуризмі» та його сутність.
25. Принципи організації спортивного туризму.
26. Принципи та особливості організації екологічного туризму.
27. Принципи управління у спортивному туризмі.

28. Проектування екологічних турів: сутність та особливості.
29. Розрахунок собівартості спортивно-комерційних турів.
30. Собівартість
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турів

та

особливості

її

розрахунку.
31. Сутність мережевого графіка організації туристичного походу.
32. Сутність організації екологічних турів.
33. Сутність поняття «безпека в екотуризмі».
34. Сутність поняття «спортивний туризм» та його характеристики.
35. Сутність поняття туризм та його особливості.
36. Сутність та види екологічного туризму.
37. Схема організації туристичного походу.
38. Техніки та тактики спортивного туризму.
39. Технології мінімізації забруднення навколишнього середовища в
екологічному туризмі.
40. Чинники

небезпеки

туристичному поході.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
СТУДЕНТІВ
1. Види екологічного туризму.
2. Відбір та оцінка ефективності спортивних турів.
3. Власне та групове спорядження у спортивному туризмі.
4. Екологічне виховання туристів.
5. Етапи організації екологічного виховання туристів.
6. Етапи управління у спортивному туризмі.
7. Забруднення в екологічному туризмі.
8. Ймовірнісний підхід до оцінки безпеки у природних умовах.
9. Мережевий графік організації туристичного походу.
10. Модельні характеристики спортивних туристичних походів.
11. Небезпека виникнення екстремальних ситуацій в екологічному
туризмі.
12. Організація екологічних турів: особливості та вимоги.
13. Організація роботи керівника туристичної групи.
14. Основні завдання забезпечення безпеки спортивних турів.
15. Основні поняття та характеристики спортивного туризму.
16. Особливості організації спортивно-комерційних турів.
17. Особливості проектування екологічних турів.
18. Поняття «безпека в екотуризмі» та його сутність.
19. Принципи організації спортивного туризму.
20. Принципи та особливості організації екологічного туризму.
21. Принципи управління у спортивному туризмі.
22. Проектування екологічних турів: сутність та особливості.
23. Собівартість
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розрахунку.
24. Сутність мережевого графіка організації туристичного походу.
25. Сутність поняття «безпека в екотуризмі».
26. Сутність поняття «спортивний туризм» та його характеристики.
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27. Схема організації туристичного походу.
28. Техніки та тактики спортивного туризму.
29. Технології мінімізації забруднення навколишнього середовища в
екологічному туризмі.
30. Чинники
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