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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 “Туристичне країнознавство” 

Завдання 1. 

Роль історичної інформації в підвищенні туристичної привабливості 

країни. 

Завдання 2. 

Природоохоронна діяльність в країні з точки зору туризму. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Італії. 

 

 

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 “Туристичне країнознавство” 

Завдання 1 

Етапи у формуванні політичної карти світу. Тенденції у формуванні 

політичної карти світу на початку XXI ст. 

Завдання 2 

Характеристика найбільших глобальних міжнародних утворень. 

Сутність і характеристика спеціалізованих організацій ООН, їх роль в 

розвитку туризму. 

Завдання 3 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму у Франції. 
 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

Завдання 1. 

Основні зарубіжні школи та наукові концепції країнознавчого 

дослідження. 
Завдання 2. 

Вплив стану економіки на розвиток туризму. 

Завдання 3. 

Особливості розвитку і організації туризму на Мальдівських 

Островах. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

 

Завдання 1. 

Характеристика наукових принципів та закономірностей 

країнознавства. 
Завдання 2. 

Вплив туризму на розвиток соціально-економічної ситуації в країні. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Саудівській Аравії. 
 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

 

Завдання 1. 

Регіон як основний об’єкт дослідження в туристичному 

країнознавстві. 
Завдання 2. 

Природні та антропогенні (культурні) ландшафти, їх вплив на туризм. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Аргентині. 
 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

Завдання 1. 

Природні умови і ресурси країн та регіонів, як основа рекреації та 

туризму. 
Завдання 2. 

Зростання кількості країн на політичній і туристичній карті світу, їх 

причини та вплив на туристичну індустрію. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Шрі Ланці. 
 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

 

Завдання 1. 

Основні тенденції глобального розвитку, які впливають на країнознавчі 

дослідження в туризмі. 

Завдання 2. 

Унікальні природні явища та природні об'єкти в країні як об’єкти 

туризму. 
Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Хорватії. 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

Завдання 1 

Основні ознаки сучасного світового ринку. Просторова система 

світового господарства. Нерівномірність світового соціально-економічного 

розвитку. 

Завдання 2 

Структура комплексної країнознавчої характеристики території. 

Завдання 3 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Йорданії. 
 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

Завдання 1 
Основні теоретичні проблеми і дискусійні питання цивілізаційного 

підходу. 

Завдання 2 

Сучасне країнознавство і туризм, їх зв’язок. 

Завдання 3 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Болгарії. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

 

Завдання 1. 

Політична характеристика держави. Залежні та спірні території: їх 

використання в туризмі. 

Завдання 2. 

Ознаки сучасних (існуючих) цивілізацій. Підходи до виділення 

людських цивілізацій. Причини зіткнення цивілізацій на сучасному етапі.. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Марокко. 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

 

Завдання 1. 

Сутність і співвідношення наукових понять "простір" і "територія". 

Поняття "територія держави". Основні властивості території.. 

Завдання 2. 

Структура та загальна характеристика Американського туристичного 

регіону. 

Завдання 3. 
Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Тунісі. 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 

 

Завдання 1. 

Характеристика соціально-економічних та демографічних 

властивостей території. 

Завдання 2. 

Структура та загальна характеристика Африканського туристичного 

регіону. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Єгипті. 

 

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 “ Туристичне країнознавство ” 
 
Завдання 1. 

Районування, як основний метод країнознавчого дослідження в 

туризмі. Принципи та критерії районування в туризмі. 

Завдання 2. 
Туристичне районування та зонування території країн Австралії та 

Океанії. 
Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Мексиці. 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

Завдання 1 

Історико-географічні регіони. Сучасні підходи до регіонального поділу 

світу. 

Завдання 2 

Структура та загальна характеристика Південно-Азійського та 

Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону. 

Завдання 3 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Бразилії. 
 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО. 

Завдання 2. 

Структура та загальна характеристика СНД як туристичного регіону. 

Завдання 3. 
Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Індонезії. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Типологія країн за економіко-географічними передумовами сталого 

розвитку туризму. 

Завдання 2. 

Антарктида: характеристика та можливості використання у 

туристичному бізнесі. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Росії. 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Роль приморських територій у туристичній діяльності країни. 

Завдання 2. 

Структура та загальна характеристика Європейського туристичного 

регіону. 
Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Швейцарії. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

Завдання 1. 

Вплив розміру території на суспільні процеси в країні. Сутність 

адміністративно-територіального поділу країн. Значення столиці країни. 

Завдання 2. 

Туристична характеристика культури народу. Культурні традиції 

народу в туристичній характеристиці країни. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму на Кіпрі. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Сутність поняття "географічне положення країни" і його категорії. 

Основні властивості географічного положення як наукового поняття. 

Завдання 2. 

Митні правила, обмеження, туристичні формальності та правила 

поведінки в країні. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Греції. 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 

 

Завдання 1. 

Географічне положення як умова розвитку туризму в країні. 

Завдання 2. 

Спеціальна туристична інформація про країну. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Туреччині. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Вплив політичних умов у країні на розвиток туристичної сфери. 

Завдання 2. 

Основні релігії світу та географія їх поширення. Вплив релігії на 

сферу туризму. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Німеччині. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

Завдання 1. 

Вплив туризму на розвиток соціально-економічної ситуації в країні. 

Завдання 2. 

Особливості глобального, центрального і периферійного 

географічного положення. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в ОАЕ. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 

Завдання 1. 
Населення як фактор та суб’єкт розвитку туризму в країні. 

Завдання 2. 

Географічна характеристика країни з точки зору туризму. Природа як 

умова розвитку туризму. 
Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в США. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

Завдання 1. 

Властивості та функції туристичного іміджу країни. 

Завдання 2. 

Показники якості населення в туристичній характеристиці країни 

(статево-вікова структура, тривалість життя, якість здоров’я, якість 

життя). 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Таїланді. 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Туристична характеристика культури народу. Культурні традиції 

народу в туристичній характеристиці країни. 

Завдання 2. 

Проблеми міжцивілізаційних взаємовідносин в умовах глобалізації. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Іспанії. 

 

 

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 “ Туристичне країнознавство” 

Завдання 1. 

Типізація країн за рівнем соціально-економічного розвитку 

Завдання 2. 

Вплив рівня і якості життя населення України на формування 

туристичних потреб. 

Завдання 3. 

Провідні туристичні центри та об’єкти туризму в Ізраїлі. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

                               



 


