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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 1 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Курортна справа і курортологія, основні завдання, напрями. 

2. Лікувальні грязі, їх значення як природного лікувального чинника. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Що не є завданням «Курортології»: 

а) вплив лікувальних природно-ресурсних факторів на розвиток курортної 

справи; 

б) інноваційний розвиток та санітарна охорона курортів; 

в) регулювання здійснення курортної діяльності в Україні. 

2.  «Наукові основи цілющих властивостей природних лікувальних факторів 

та механізми їх впливу на організм людини» - це: 

а) об’єкт дисципліни; 

б) предмет дисципліни; 

в) мета дисципліни. 

3. Курортологія використовує досягнення і методи суміжних наукових 

дисциплін: 

а) загальної кліматології;  

б) фізіології, гігієни; 

в) всі відповіді правильні. 
 

 

 

 

 

 

file:///D:/Мои%20%20документы%20Д/2012%20год/Наказ%20№%2099-Н%20Про%20впровадження%20нових%20форм%20документив%20МОН%2025.06.2012/f378878n130.xls


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 2 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Лікувальний і оздоровчий туризм, сучасний стан і особливості. 

2. Застосування рідкісних і нетрадиційних методів лікування. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. «Наукові основи цілющих властивостей природних лікувальних факторів 

та механізми їх впливу на організм людини» - це: 

а) завдання «Курортології»; 

б) мета «Курортології»; 

в) предмет «Курортології». 

2. Розділами курортології є: 

а) бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка; 

б) грязелікування, медична кліматологія і кліматотерапія; 

в) всі відповіді правильні. 

3. Найстаріший бальнеологічний курорт (на мінеральних водах) в Україні 

виник:  

а) в Трускавці; 

б) у Шкло; 

в) в Моршині. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 3 

 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Рекреація: поняття, особливості в умовах курортного оздоровлення, 

основні завдання. 

2. Класифікація фізичних чинників, які використовуються у фізіотерапії. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Найстаріший бальнеологічний курорт (на грязях) в Україні виник:  

а) на Одеських лиманах; 

б) на Сакському озері; 

в) на Славянских озерах. 

2. У зв'язку з тим, що ситуація в санаторно-курортній галузі різко 

погіршилася: 

а) зросла захворюваність на туберкульоз;  

б) серцево-судинна патологія; 

в) шлунково-кишкові захворювання. 

3. Істотним гальмом на шляху відновлення і розвитку санаторно-курортного 

комплексу України не є: 

а) відсутність чіткого законодавства про курортну діяльність; 

б) проблеми власності ; 

в) розуміння важливості охорони здоров’я . 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 4 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Метеотропні реакції, їх профілактика в умовах санаторно-курортного 

оздоровлення 

2. Мінеральні води як основний природний лікувальний чинник. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Рекреаційні потреби в Україні формуються під впливом таких чинників: 

а) рівень доходів населення; 

б) культурно-освітній рівень; 

в) всі відповіді правильні. 

2. Основною рекреаційною потребою населення України все більше стає 

потреба: 

а) в подорожуванні; 

б) в лікуванні; 

г) в пасивному відпочинку. 

3. Яке твердження є правильним: 

а) ставлення у працівників до відпочинку нині трансформувалося від 

неусвідомленого до усвідомленого рекреаційної потреби; 

б) значення людського фактора у сучасному господарстві весь час 

знижується; 

в) фізичні навантаження людини вдома і на робочому місці зменшуються. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 5 

 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Типи і види рекреаційно-реабілітаційних установ. 

2. Сучасні уявлення про взаємодію організму з довкіллям. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Сучасні рекреаційні потреби людей у розвинутих країнах - це: 

а) відпочинок на дивані; 

б) активний відпочинок; 

в) інтенсивне лікування.  

2. Стан здоров'я українців: 

а) погіршується; 

б) покращується; 

в) залишається без змін.  

3. Найдиверсифікованіші рекреаційні потреби у населення такої кількості 

країн: 

а) 200; 

б) 100; 

в) 30.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 6 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Особливості організації служби харчування в санаторно-курортних 

установах. Поняття про дієтотерапію. 

2. Аеротерапія, види, механізми дії, використання в санаторно-

курортному оздоровленні, особливості дозування. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Найбільше країн з найпримітивнішими рекреаційними потребами у: 

а) Європі; 

б) Африці; 

в) Австралії. 

2. Потреба в лікуванні в Україні задовольняється за оцінками спеціалістів: 

а) на 50 % 

б) менше за 10 % 

в) на 80 % 

3. До країн з високорозвинутою курортною інфраструктурою не належить: 

а) Канада; 

б) Нова Зеландію; 

в) Бразилія. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 7 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені  відповіді на питання: 

1. Курортні комплекси України, складові, характеристика, потреби 

населення України в курортному оздоровленні. 

2. Клімат, погода, медична кліматологія, механізм дії природних чинників 

на організм. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. На яку групу не поділяються країни світу за рівнем реалізації рекреаційно-

туристичних потреб: 

а) високорозвинуті; 

б) середньорозвинуті; 

в) низькорозвинуті. 

2. Санаторно-курортна карта є придатною протягом: 

а) 2 місяців; 

б) 12 місяців; 

в) 20 діб 

3. Температура повітря в грязелікарні повинна бути в межах: 

а) 20-21 °С; 

б) 23 °С; 

в) 25 °С. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 8 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені  відповіді на питання: 

1. Курортна справа і курортологія, основні завдання, напрями. 

2. Організація активного відпочинку на курорті, види, значення. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Що характеризує рекреаційні потреби країн,що розвиваються: 

а) задоволення потреб «еліти»; 

б) рекреаційні потреби більшої частини населення не йдуть далі пасивного 

відпочинку після роботи в домашніх умовах; 

в) формування попиту на рекреаційні послуги. 

2. Яка модель у сфері туризму є найсприйнятливішою для України: 

а) перша (ринкова); 

б) третя (європейська); 

в) четверта (змішана). 

3. Яка модель передбачає створення комбінованого міністерства: 

а) перша (ринкова); 

б) третя (європейська); 

в) четверта (змішана). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 9 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Лікувальний і оздоровчий туризм, сучасний стан і особливості. 

2. Державне регулювання курортної справи в Україні. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Країни, що розвиваються, можна характеризувати таким чином: 

а) Переважно це колишні колонії; 

б) Низький освітній рівень, злидні, корупція; 

в) всі відповіді правильні. 

2. Що не характеризує рекреаційні потреби високорозвинених країн: 

а) зростання та диверсифікація рекреаційних потреб; 

б) рекреаційні потреби більшої частини населення не йдуть далі пасивного 

відпочинку після роботи в домашніх умовах; 

в) формування попиту на рекреаційні послуги. 

3. Що характеризує рекреаційні потреби середньорозвинутих  країн: 

а) задоволення потреб «еліти»; 

б) рекреаційні потреби більшої частини населення не йдуть далі пасивного 

відпочинку після роботи в домашніх умовах; 

в) формування попиту на рекреаційні послуги. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 10 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Класифікація фізичних чинників, які використовуються у фізіотерапії 

2. Лікувально-оздоровчий процес на курорті. Принципи процесу і його 

особливості. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. До країн з високорозвинутим оздоровчим туризмом належить: 

а) Південна Корея; 

б) Греція; 

в) Мексика. 

20. До середньорозвинутих  країн не належить: 

а) Україна; 

б) Литва; 

в) Ізраїль. 

21. До середньорозвинутих  країн належить: 

а) Сінгапур; 

б) Чілі; 

в) Австралія. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 11 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Метеотропні реакції, їх профілактика в умовах санаторно-курортного 

оздоровлення 

2. Особливості розвитку курортної справи в Європі та Азії 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Найдиверсифікованіші рекреаційні потреби у населення такої кількості 

країн: 

а) 200; 

б) 100; 

в) 30.  

2. Найбільше країн з найпримітивнішими рекреаційними потребами у: 

а) Європі; 

б) Африці; 

в) Австралії. 

3. Потреба в лікуванні в Україні задовольняється за оцінками спеціалістів: 

а) на 50 %; 

б) менше за 10 %; 

в) на 80 %. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 12 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Типи і види рекреаційно-реабілітаційних установ. 

2. Сучасні уявлення про взаємодію організму з довкіллям. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Яке твердження є правильним: 

а) ставлення у працівників до відпочинку нині трансформувалося від 

неусвідомленого до усвідомленого рекреаційної потреби; 

б) значення людського фактора у сучасному господарстві весь час 

знижується; 

в) фізичні навантаження людини вдома і на робочому місці зменшуються. 

2. Сучасні рекреаційні потреби людей у розвинутих країнах - це: 

а) відпочинок на дивані; 

б) активний відпочинок; 

в) інтенсивне лікування.  

3. Стан здоров'я українців: 

а) погіршується; 

б) покращується; 

в) залишається без змін. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 13 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Особливості організації служби харчування в санаторно-курортних 

установах. Поняття про дієтотерапію. 

2. Аеротерапія, види, механізми дії, використання в санаторно-

курортному оздоровленні, особливості дозування. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Істотним гальмом на шляху відновлення і розвитку санаторно-курортного 

комплексу України не є: 

а) відсутність чіткого законодавства про курортну діяльність; 

б) проблеми власності ; 

в) всі відповіді правильні. 

2. Рекреаційні потреби в Україні формуються під впливом таких чинників: 

а) рівень доходів населення; 

б) культурно-освітній рівень; 

в) всі відповіді правильні. 

3. Основною рекреаційною потребою населення України все більше стає 

потреба: 

а) в подорожуванні; 

б) в лікуванні; 

г) в пасивному відпочинку. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 14 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені відповіді на питання: 

1. Курортні комплекси України, складові, характеристика, потреби 

населення України в курортному оздоровленні. 

2. Відновлювальна медицина як профілактичний напрямок вітчизняної 

охорони здоров’я.  

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Розділами курортології є: 

а) бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка; 

б) грязелікування, медична кліматологія і кліматотерапія; 

в) всі відповіді правильні 

2.Курортологія використовує досягнення і методи суміжних наукових 

дисциплін: 

а) загальної кліматології;  

б) фізіології, гігієни; 

в) всі відповіді правильні 

3. Найстаріший бальнеологічний курорт (на мінеральних водах) в Україні 

виник:  

а) в Трускавці; 

б) у Шкло; 

в) в Моршині. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 15 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені  відповіді на питання: 

1. Застосування рідкісних і нетрадиційних методів лікування. 

2. Державне регулювання курортної справи в Україні. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

 

1. Що  є завданням «Курортології»: 

а) вплив лікувальних природно-ресурсних факторів на розвиток курортної 

справи; 

б) інноваційний розвиток та санітарна охорона курортів; 

в) регулювання здійснення курортної діяльності в Україні. 

2. «Наукові основи цілющих властивостей природних лікувальних факторів 

та механізми їх впливу на організм людини» - це: 

а) завдання «Курортології»; 

б) мета «Курортології»; 

в) предмет «Курортології» 

3. «Наукові основи цілющих властивостей природних лікувальних факторів 

та механізми їх впливу на організм людини» - це: 

а) об’єкт дисципліни; 

б) предмет дисципліни; 

в) мета дисципліни. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 16 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені  відповіді на питання: 

1. Класифікація фізичних чинників, які використовуються у фізіотерапії 

2. Лікувально-оздоровчий процес на курорті. Принципи процесу і його 

особливості. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Яке твердження є правильним: 

а) ставлення у працівників до відпочинку нині трансформувалося від 

неусвідомленого до усвідомленого рекреаційної потреби; 

б) значення людського фактора у сучасному господарстві весь час 

знижується; 

в) фізичні навантаження людини вдома і на робочому місці зменшуються. 

2. Сучасні рекреаційні потреби людей у розвинутих країнах - це: 

а) відпочинок на дивані; 

б) активний відпочинок; 

в) інтенсивне лікування. 

3. Стан здоров'я українців: 

а) погіршується; 

б) покращується; 

в) залишається без змін. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «Курортологія» 

для студентів спеціальності  

___________242 «Туризм» ступеня магістра__________ 

Варіант 17 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати розширені  відповіді на питання: 

1. Типи і види рекреаційно-реабілітаційних установ. 

2. Сучасні уявлення про взаємодію організму з довкіллям. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Рекреаційні потреби в Україні формуються під впливом таких чинників: 

а) рівень доходів населення; 

б) культурно-освітній рівень; 

в) всі відповіді правильні. 

2. Основною рекреаційною потребою населення України все більше стає 

потреба: 

а) в подорожуванні; 

б) в лікуванні; 

г) в пасивному відпочинку. 

3. Яке твердження є правильним: 

а) ставлення у працівників до відпочинку нині трансформувалося від 

неусвідомленого до усвідомленого рекреаційної потреби; 

б) значення людського фактора у сучасному господарстві весь час 

знижується; 

в) фізичні навантаження людини вдома і на робочому місці зменшуються. 
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