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ПОЛТАВА – 2016 



Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни 

“ЕТНОКУЛЬТУРНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО” 
 
 

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 “Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Поняття про етносферу та її структура. 

Завдання 2. 

Роль історичної інформації в підвищенні туристичної привабливості 

країни. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Італії. 

 

 



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 “Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1 

Поняття етногенезу. Етнічні групи. Етнічні межі. 

Завдання 2 

Туристична характеристика культури народу. Культурні традиції 

народу в туристичній характеристиці країни 

Завдання 3 

Етнокультурні особливості Франції. 
 



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 “ Етнокультурне країнознавство ” 

Завдання 1. 

Еволюція етнічних спільнот: рід, плем’я, народ, нація. 

Завдання 2. 

Етапи у формуванні політичної карти світу. Тенденції у формуванні 

політичної карти світу на початку XXI ст. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Саудівській Аравії. 

 

 



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 “ Етнокультурне країнознавство ” 

 

Завдання 1. 

Взаємодія етносу і географічного середовища. 

Завдання 2. 

Типологія країн світу за етнонаціональним складом і ступенем 

етнічного впливу. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Аргентині. 
 



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 “Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Поняття етнічної території. 

Завдання 2. 

Сучасна політична організація суспільства. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Хорватії. 
 

 



 

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 “Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Поняття про діаспору. Етнічна асиміляція. 

Завдання 2. 

Політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму у Франції. 
 

 

 



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 “Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Культурний суверенітет в умовах глобалізації. 

Завдання 2. 

Нові тенденції розвитку та вплив етнічного фактору на 

трансформацію політичної карти світу. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Марокко. 

 

 

 

 



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 “Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1 

Етнічні системи життєзабезпечення. Етнічні потреби людини. 

Завдання 2 

Зростання кількості країн на політичній і туристичній карті світу, їх 

причини та вплив на туристичну індустрію. 

Завдання 3 

Етнокультурні особливості туризму в Єгипті. 
 

 



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 “Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1 
Етнічні особливості харчування. Етнічний характер. 

Завдання 2 

Історико-географічні регіони. Сучасні підходи до регіонального поділу 

світу. 

Завдання 3 

Етнокультурні особливості туризму в Мексиці. 

 

 

 



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 “Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Етнічні особливості харчування. Етнічний характер. 

Завдання 2. 

Місце релігії та церкви в сучасному суспільному житті, їх роль у 

туристичному пізнанні країни. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Бразилії. 

 



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 “Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Сучасні етнополітичні системи (держави-нації). 

Завдання 2. 

Значення релігії в етнокультурному країнознавстві. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Індонезії. 

 

 



 

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 “Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Основи міжкультурної комунікації як необхідна умова практичного 

застосування знань з етнокультурного країнознавства у туризмі. 

Завдання 2. 

Етнічний склад населення світу. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Російській Федерації. 

 



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 “Етнокультурне країнознавство” 
 
Завдання 1. 

Чисельність та динаміка населення світу в розрізі окремих країн і 

регіонів. 

Завдання 2. 
Мовний склад населення. Мова – віддзеркалення культури країни. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Швейцарії. 

 



 

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 «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1 

Фольклор, національний етикет, звичаї та обряди, вірування і повір’я. 

Завдання 2 

Міжнародний індекс щастя та його етнокультурні особливості. 

Завдання 3 

Етнокультурні особливості туризму в Греції. 
 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Національна кухня, національні свята, фестивалі. 

Завдання 2. 

Європейський досвід організації етнографічного туризму. 

Завдання 3. 
Етнокультурні особливості туризму в Туреччині. 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Народна творчість національних меншин. Значимість етнографічної 

бази у туристичній діяльності та її зростання. 

Завдання 2. 

Азійський досвід організації етнографічного туризму. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Німеччині. 

 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Етнокультурний компонент – основа формування зарубіжного 

туристичного продукту. 

Завдання 2. 

Американський досвід організації етнографічного туризму. 
Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в США. 

 

 



 

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 «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Етнокультурний компонент як стимул для розвитку українського 

туристичного продукту. 

Завдання 2. 

Сутність цивілізаційного підходу в етнокультурному країнознавстві. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Таїланді. 

 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Розвиток людства з цивілізаційних позицій згідно А.Д. Тойнбі. 

Параметри цивілізації. 

Завдання 2. 

Вплив сучасних міграцій на етнокультуру. Мультикультуралізм. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризм у Ізраїлі. 

 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Основні релігії світу та географія їх поширення. Вплив релігії на сферу 

туризму. 

Завдання 2. 

Критерії виділення цивілізацій. Причини занепаду цивілізацій. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Іспанії. 

 

 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Стадії розвитку цивілізацій. Тісний зв’язок цивілізації із світовою 

релігією. 

Завдання 2. 

Протестантизм – ядро Західної цивілізації. Протестантська культура і 

етика. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Італії. 

 



 

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 «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Сучасні цивілізації. Класифікація С. Гантінгтона. 

Завдання 2. 

Південна Європа – колиска католицизму. Культура католицького 

світу. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму у Великобританії. 

 

 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Національний склад населення Полтавської області. 

Завдання 2. 

Східна Європа – рубіж православ’я і католицизму. Географія 

Православної церкви. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Австрії. 

 

 



 

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 «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Етнічні території України. 

Завдання 2. 

Географія мовних сімей Європи. Європейські свята. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Канаді. 

 

 



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 «Етнокультурне країнознавство” 

 
Завдання 1. 

Етнічний та національний склад населення України. Субетноси 

українського народу. 

Завдання 2. 

Етнокультурні групи населення Північної Америки. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Індії. 

 

 



 

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 «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Історичні етапи формування української нації. 

Завдання 2. 

Арабо-мусульманський світ та його структура. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Середньої Азії. 

 

 



 

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 № 27 

з дисципліни «Етнокультурне країнознавство” 

Завдання 1. 

Мусульманські звичаї. Роль жінки в ісламі. 

Завдання 2. 

Етнокультурна мозаїка країн Африканського континенту. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Австралії. 

 

 



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 № 28 

з дисципліни «Етнокультурне країнознавство” 

 

Завдання 1. 

Стародавні цивілізації Латинської Америки. 

Завдання 2. 

Етнокультурна палітра Океанії. Населення Океанії. 

Завдання 3. 

Етнокультурні особливості туризму в Китаї.  

 


