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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 “Спеціалізований туризм” 

Завдання 1. 

Критерії виділення спеціальних видів туризму. 

Завдання 2. 

Конфліктні ситуації та управління ними. Вирішення конфліктів. 

Завдання 3. 

Індустрія релігійного 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 № 2 

з дисципліни “Спеціалізований туризм” 

Завдання 1 

Сутність лікувально-оздоровчого туризму. 

Завдання 2 

Принципи розробки туристських маршрутів. 

Завдання 3 

Підходи до визначення екологічного туризму. Його ознаки. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

Завдання 1. 

Фізичне і психічне здоров’я – основне багатство людини. 
Завдання 2. 

Страховка і самостраховка під час руху. 
Завдання 3. 

Визначення і види релігійного туризму. Види і особливості 

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 № 4 

з дисципліни “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Місце лікувально-оздоровчого туризму у класифікації міжнародного 

туризму. 
Завдання 2. 

Рух пішки. Особливості пересування по пересічній місцевості. 

Завдання 3. 

Релігійний туризм та паломництво 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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Принципи стратегії ВООЗ “Здоров’я для всіх у 21 столітті”. 
Завдання 2. 

Пересування транспортними засобами під час турпоходу. 
Завдання 3. 

Християнські святині. Свята земля. 
 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

Завдання 1. 
Глобальна стратегія ВООЗ  в області раціону і режиму харчування, фізичної 

активності і здоров’я: консультативна зустріч країн Європейського регіону. 

Копенгаген, 2003. 

Завдання 2. 

Туристське спорядження для турпоходу. 
Завдання 3. 

Соціально-економічне значення розвитку 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 № 7 

з дисципліни “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Види лікувально-оздоровчого туризму. 

Завдання 2. 

Базування туристської групи. 
Завдання 3. 

Дія туризму на природні комплекси. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

Завдання 1 

Фізико-географічні фактори лікувально-оздоровчого туризму. 

Завдання 2 

Харчування в туристському поході. 

Завдання 3 

Географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму в 

Україні, Європі та світі. 
 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1 
Ресурси лікувально-оздоровчого туризму. 

Завдання 2 

Туристське кострове і кухонне спорядження. Багаття. 

Завдання 3 

Гастрономічні фестивалі як вид подієвого 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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Природні лікувальні ресурси. 

Завдання 2. 

Перша медична допомога в туристському поході. 

Завдання 3. 

Політичні, релігійні, культурні, науково-освітні та інші події як вид 

подієвого 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 № 11 

з дисципліни “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. 

Завдання 2. 

Основні прийоми і правила надання першої медичної допомоги. 

Похідна аптечка. 

Завдання 3. 
Сучасний стан круїзму у світі. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Роль курортів у зміцненні здоров’я людини. 

Завдання 2. 

Основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях. 

Завдання 3. 

Морські круїзи як специфічний вид круїзму. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 
 
Завдання 1. 

Історія курортної справи в Україні. 

Завдання 2. 
Фактори небезпеки виникнення екстремальних ситуацій у 

туристському поході. 
Завдання 3. 

Характеристика круїзних суден. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1 

Географія курортів у Європі. 

Завдання 2 

Психологічний аспект екстремальних ситуацій і катастроф. 

Завдання 3 

Особливості обслуговування туристів під час круїзних подорожей. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Лікувально-оздоровчий туризм в СНД, Прибалтиці та Грузії. 

Завдання 2. 

Медичний аспект екстремальних ситуацій і катастроф. 

Завдання 3. 
Особливості річкових круїзів. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Лікувально-оздоровчий туризм в Україні та світі. Географія курортів 

України. 

Завдання 2. 

Втрата продуктів. Голод. 

Завдання 3. 

Спортивні події як вид подієвого 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 № 17 
з дисципліни “Спеціалізований туризм” 

Завдання 1. 
Характеристика туристичних фірм в структурі лікувально-

оздоровчого туризму. 

Завдання 2. 

Втрата спорядження. Холод. Укриття. 
Завдання 3. 

Географія країн та регіонів розвитку сільського туризму у світі та 

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 № 18 

з дисципліни “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Характеристика основних видів спортивно-оздоровчого туризму. 

Завдання 2. 

Втрата води. Спека і спрага. 

Завдання 3. 

Релігійний туризм та паломництво в Полтавській області. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

 
Завдання 1. 

Туристсько-краєзнавчі спостереження на маршруті. 

Завдання 2. 

Аварійне спорядження і сигнали лиха. 

Завдання 3. 

Релігійний туризм та паломництво в столиці України – Києві. 

 

 

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 “Спеціалізований туризм” 

 

Завдання 1. 

Соціально-психологічні аспекти формування туристської групи. 

Психологічний клімат у туристській групі. 

Завдання 2. 

Структура релігії. Типологія сучасних релігій. 

Завдання 3. 

Лаври в Україні як об’єкти 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 № 21 

з дисципліни “Спеціалізований туризм” 

 
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 “Спеціалізований туризм” 

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 “Спеціалізований туризм” 

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 “Спеціалізований туризм” 

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 “Спеціалізований туризм” 

 
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 “Спеціалізований туризм” 

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. 



                               



 


