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ПОЛТАВА – 2015 



Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни  

“ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ” 

 
 

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за 

чотирибальною системою. 

Оцінка “відмінно” виставляється тоді, коли виконана ККР відповідає всім 

наведеним нижче вимогам: 

 дана повна, лаконічна і обґрунтована  відповідь, на теоретичні питання; 

 вірно оцінена наведена ситуація; 

 методи розрахунків засвоєні та застосовані правильно; 

 кінцеві результати кожного завдання супроводжуються необхідними 

висновками. 

Оцінка “добре” виставляється за дотриманням тих же вимог, але: 

 послідовні та правильні відповіді на теоретичні питання є недостатньо 

повними; 

 не всі результати розрахунків супроводжуються відповідним коментарем. 

Оцінка “задовільно” виставляється якщо: 

 теоретичне питання розкрите в цілому, визначення не чіткі, послідовність 

відповіді порушена, є помилки в основних поняттях та категоріях курсу. 

 методи та алгоритми розрахунків застосовані правильно; 

 усі розрахунки вірні, показники мають відповідні одиниці виміру. 

 





ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Геополітичні чинники розвитку туризму. 

Завдання 2. 

Поняття “коефіцієнта пізнавальної цінності” туристичних ресурсів. 

Завдання 3. 

Характеристика розвитку туризму в Україні після проголошення 

незалежності. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 2 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1 

Основні типи оцінювання природних ресурсів. 

Завдання 2 

Аналіз розвитку туризму у другій половині ХХ ст. 

Завдання 3 

Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристичні ресурси. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 3 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Метод умовного оцінювання природних туристичних ресурсів. 
Завдання 2. 

Порівняльна характеристика територіальних туристичних систем 

українських Карпат і Криму. 

Завдання 3. 

Міжнародний туризм – важлива галузь світової економіки. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 4 

з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Сутність економічної оцінки природних туристичних ресурсів. 
Завдання 2. 

Сутність і види туристичних ресурсів: коротка характеристика. 
Завдання 3. 

Особливості розвитку внутрішнього туризму в Україні. 
 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 5 

з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Основні сучасні теорії та концепції географії туризму. 
Завдання 2. 

Сучасні особливості розвитку географії туризму. 
Завдання 3. 

Особливості розвитку та географія лікувального туризму в сучасних 

умовах. 
 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 6 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Методи оцінки природних туристичних ресурсів. 
Завдання 2. 

Динамічні чинники розвитку міжнародного туризму. 
Завдання 3. 

Особливості та географія ділового туризму. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 7 

з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Чинники формування туристичної привабливості території. 

Завдання 2. 

Статичні чинники розвитку міжнародного туризму. 
Завдання 3. 

Особливості, ознаки та географія релігійного туризму та паломництва. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 8 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1 

Сутність туристичної привабливості регіонів. 

Завдання 2 

Міжнародний туризм і чинники впливу на його розвиток. 

Завдання 3 

Особливості сентиментального туризму. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 9 
з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1 
Критерії виокремлення основних видів туризму. 

Завдання 2 

Людські ресурси як важлива складова географії туризму. 

Завдання 3 

Найвідоміші світові релігії і географія їх поширення як передумова 

розвитку туризму. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 
                               Комплексна контрольна робота № 10 

з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Сутність туризму з точки зору Всесвітньої організації туризму (ВОТ). 

Завдання 2. 

Загальна характеристика суб'єктів туристичної діяльності. 

Завдання 3. 

Характеристика туризму як виду економічної діяльності. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 
Комплексна контрольна робота № 11 

з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Зміст, завдання, функції географії туризму як навчальної дисципліни. 

Завдання 2. 

Особливості туристичних послуг. 

Завдання 3. 
Проблеми сезонності в міжнародному туризмі. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 12 

з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Основні положення Закону України “Про туризм”.  

Завдання 2. 

Картографічний метод дослідження і туристичні карти. 

Завдання 3. 

Сутність поняття “суперточка-тур”. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 13 

з дисципліни “Географія туризму” 
 
Завдання 1. 

Сутність і особливості поняття “туристичний продукт”. 

Завдання 2. 
Основні етапи в історії розвитку туризму. 

Завдання 3. 

Проблеми розробки системи заходів з охорони туристичних ресурсів. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 14 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1 

Зв’язок географії туризму з системою географічних наук. 

Завдання 2 

Періодизація розвитку туризму в Україні. 

Завдання 3 

Особливості туристичної діяльності як соціально-економічного та 

психосоціального явища. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 15 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Внесок Римської і Манільської конференцій з туризму у розвиток 

теоретичних засад туризму. 

Завдання 2. 

Класифікація туристичних ресурсів. 

Завдання 3. 
Турист як центральна фігура постмодерністської епохи та відмінність 

від паломника. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 16 

з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Чинники розвитку туризму. 

Завдання 2. 

Загальна характеристика природних туристичних ресурсів. 

Завдання 3. 

Вплив морально-психологічних якостей на поведінку туриста фахівця 

з туристської справи. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                        Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 17 
з дисципліни “Географія туризму” 

 
Завдання 1. 

Фізико-географічні розвитку чинники розвитку туризму. 

Завдання 2. 

Характерні ознаки антропогенних туристичних ресурсів. 
Завдання 3. 

Вплив міжнаціональних та етнічних конфліктів на розвиток туризму. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 18 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Суспільно-географічні чинники розвитку туризму. 

Завдання 2. 

Загальна характеристика історико-культурних туристичних ресурсів. 

Завдання 3. 

Значення соціологічних методів для вивчення дисципліни “Географія 

туризму” і здійснення досліджень в її рамках. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 19 
з дисципліни “Географія туризму” 

 
Завдання 1. 

Історико-культурні чинники розвитку туризму. 

Завдання 2. 

Чинники впливу на розвиток туристичного ринку в світі. 

Завдання 3. 

Хвилі відродження туризму та їх характеристика. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 20 
з дисципліни “Географія туризму” 

 

Завдання 1. 

Розвиток галузей матеріального виробництва як чинник розвитку 

туризму. 

Завдання 2. 

Сутність медико-біологічного типу оцінки природних ресурсів. 

Завдання 3. 

Проблеми зайнятості у сфері туризму. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 21 

з дисципліни “Географія туризму” 

 
Завдання 1. 

Класифікація туристичних ресурсів за О.О.Бейдиком. 

Завдання 2. 

Соціально-економічні чинники впливу на формування туристичних 

потреб. 

Завдання 3. 

Характеристика сучасної сфери туризму в Україні. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

                          Комплексна контрольна робота № 22 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Демографічні чинники впливу на формування туристичних потреб. 

Завдання 2. 

Внесок давніх мандрівників у пізнання світу. 

Завдання 3. 

Сутність wellness-програм у туризмі. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 23 
з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Соціально-психологічні чинники впливу на формування туристичних 

потреб. 

Завдання 2. 

Вимоги до wellness -готелів. 
Завдання 3. 

Сутність і особливості сільського зеленого туризму. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

                  Комплексна контрольна робота № 24 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Природно-географічні чинники впливу на формування туристичних 

потреб. 

Завдання 2. 

Сутність і структура туристичної інфраструктури. 

Завдання 3. 

Вплив туризму на суспільний та індивідуальний розвиток. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 25 

з дисципліни “Географія туризму” 

 
Завдання 1. 

Вплив стану довкілля на розвиток туризму. 

Завдання 2. 

Особливості поведінки молоді під час туристичного відпочинку. 

Завдання 3. 

Основні проблеми розвитку туризму у сучасній Україні. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 26 

з дисципліни “Географія туризму” 

Завдання 1. 

Особливості туристичної діяльності як соціально-економічного та 

психосоціального явища. 

Завдання 2. 

Вплив рівня і якості життя населення України на формування 

туристичних потреб. 

Завдання 3. 

Чинники визначення вибору видів туризму та місця його проведення. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



                               



 


