
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

08 липня 2015 року № 152-Н 

Форма № П-4.06 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 1 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Туризмологія як соціогуманітарна наука 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Естетика туризму –  

Феноменологія туризму –  

Філософія туризму –  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Осмислення феномену подорожей в процесі становлення туризмологічного 

знання полягає в … 

2. Понятійний апарат туризмології в себе включає … 

3. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з довкіллям – це 

…  

4. Сутність антропології мандрів та подорожей полягає в … 

5. До принципів розміщення туристичних ресурсів відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 2 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Ґенеза туризмологічного знання 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Аксіологія туризму -  

Екзистенціалізм - 

Кроскультурна комунікація -  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До принципів сталого розвитку туризму відносять … 

2. Засоби, методи та механізми закріплення культуро значимої інформації в 

практиці туристської діяльності в себе включають … 

3. Проблеми мотивації туристичної діяльності – це …  

4. Місце психології та етики туризму в туризмологічному знанні полягає в … 

5. До праксеологічних принципів туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

 

Розробіть схематичну структуру міждисциплінарних зв’язків (як складову 

інших наук) туризмології. Вкажіть місце та значення останньої у поданій 

схемі. 
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для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 3 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Теоретико- методологічні складові туризмології  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Праксеологія туризму -  

Туризмологія - 

Антропологія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До чинників праксеологічного знання відносять … 

2. Вплив довкілля як чинник активізації туристів відбувається через … 

3. Перший період - доіндустріальний - для накопичення знань про туризм та 

їхнє раціональне узагальнення має наступне значення …  

4. Основними теоріями розвитку туризму є… 

5. До перших узагальнень подорожей в античній філософії відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 4 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Філософія туризму як методологічна та концептуальна основа туризмології  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг -     

Герменевтичний потенціал туристичної діяльності -  

Культурологія туризму - 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Філософське тлумачення антропології туризму трактують як … 

2. Туристичне споживання природних ресурсів - це… 

3. Антропогенез для розвитку виробництва туристичних товарів і товарів 

народних промислів має наступні наслідки …  

4. Облаштованість туристичної інфраструктури як архітектурної організації 

відпочинку полягає в … 

5. До структури соціології туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Розробіть схематичну дисциплінарну структуру туризмології. Коротко 

прокоментуйте її. 
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з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 5 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Історія та антропологія туризму 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Етика туризму -  

Тезаурус туризмознавства - 

Супутні туристичні послуги та товари – 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. В індустріальний етап розвиток наукових знань про туризм проходило під 

впливом … 

2. Сутність розуміння і характер подорожей в епоху Середньовіччя полягали 

в… 

3. Принципи, методи та функції туризмології – це …  

4. Зміст феноменологічної, герменевтичної, антропологічної, аксеологічної 

особливостей філософського розуміння та інтерпретації феномену туризму 

полягає в … 

5. До принципів розміщення туристичних ресурсів і туристичного 

районування відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Дефініції туризму та критерії їхньої класифікації 

Дефініції туризму Критерії розуміння 

Етимологічний  

Діяльнісний  

Економічний  

Рекреаційний  

Культурологічний  

Гуманістично-антропологічний  
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для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 6 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Географія туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Екзистенційний аспект класичного і екстремального туризму - 

Культурологія туризму - 

Соціологія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Виникнення національних туризмознавчих шкіл припадає на період… 

2. Українська туризмологічна школа сформувалася на базі … 

3. Аксіологічний аспект цінності туристичної діяльності – це …  

4. Туризмологічна проблемологія в себе включає … 

5. Туризм як соціокультурний інститут характеризується … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Періодизація історії подорожей і туризму (історико-хронологічний підхід) 

Періоди Характеристика 

1.  

2.  

3.  

4.   
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для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 7 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Соціологія туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Екологія туризму -  

Онтологія туризму -  

Праксеологічний аспект туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До принципів сталого розвитку туризму відносять … 

2. Засоби, методи та механізми закріплення культуро значимої інформації в 

практиці туристської діяльності в себе включають … 

3. Проблеми мотивації туристичної діяльності – це …  

4. Місце психології та етики туризму в туризмологічному знанні полягає в … 

5. До психологічних проблем розвитку туризму відносять … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

 

Розробіть схематичну структуру міждисциплінарних зв’язків (як складову 

інших наук) туризмології. Вкажіть місце та значення останньої у поданій 

схемі. 
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для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 8 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Культурологія туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Праксеологія туризму -  

Туризмологія - 

Антропологія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До чинників праксеологічного знання відносять … 

2. Вплив довкілля як чинник активізації туристів відбувається через … 

3. Перший період - доіндустріальний - для накопичення знань про туризм та 

їхнє раціональне узагальнення має наступне значення …  

4. Основними теоріями розвитку туризму є… 

5. До перших узагальнень подорожей в античній філософії відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  
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Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 9 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Психологія та етика туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг -     

Герменевтичний потенціал туристичної діяльності -  

Культурологія туризму - 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Філософське тлумачення антропології туризму трактують як … 

2. Туристичне споживання природних ресурсів - це… 

3. Антропогенез для розвитку виробництва туристичних товарів і товарів 

народних промислів має наступні наслідки …  

4. Облаштованість туристичної інфраструктури як архітектурної організації 

відпочинку полягає в … 

5. До структури соціології туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Розробіть схематичну дисциплінарну структуру туризмології. Коротко 

прокоментуйте її. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 10 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Педагогіка туризму 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Естетика туризму -  

Феноменологія туризму - 

Філософія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. В індустріальний етап розвиток наукових знань про туризм проходило під 

впливом … 

2. Сутність розуміння і характер подорожей в епоху Середньовіччя полягали 

в… 

3. Принципи, методи та функції туризмології – це …  

4. Зміст феноменологічної, герменевтичної, антропологічної, аксеологічної 

особливостей філософського розуміння та інтерпретації феномену туризму 

полягає в … 

5. До праксеологічних принципів туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Дефініції туризму та критерії їхньої класифікації 

Дефініції туризму Критерії розуміння 

Етимологічний  

Діяльнісний  

Економічний  

Рекреаційний  

Культурологічний  

Гуманістично-антропологічний  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 11 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Праксеологія туризму 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Аксіологія туризму -  

Екзистенціалізм - 

Кроскультурна комунікація  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Виникнення національних туризмознавчих шкіл припадає на період… 

2. Міжнародний центр по вивченню проблем туризму спеціалізується на… 

3. Аксіологічний аспект цінності туристичної діяльності – це …  

4. Туризмологічна проблемологія в себе включає … 

5. Проблеми формування особистості засобами виховання, навчання і 

розвитку у контексті гуманітарно-соціальних функцій туризму 

характеризуються … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Періодизація історії подорожей і туризму (історико-хронологічний підхід) 

Періоди Характеристика 

1.  

2.  

3.  

4.   

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 12 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Туризмологія як соціогуманітарна наука 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Естетика туризму –  

Феноменологія туризму –  

Філософія туризму –  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Осмислення феномену подорожей в процесі становлення туризмологічного 

знання полягає в … 

2. Понятійний апарат туризмології в себе включає … 

3. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з довкіллям – це 

…  

4. Сутність антропології мандрів та подорожей полягає в … 

5. До принципів розміщення туристичних ресурсів відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 13 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Ґенеза туризмологічного знання 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Аксіологія туризму -  

Екзистенціалізм - 

Кроскультурна комунікація -  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До принципів сталого розвитку туризму відносять … 

2. Засоби, методи та механізми закріплення культуро значимої інформації в 

практиці туристської діяльності в себе включають … 

3. Проблеми мотивації туристичної діяльності – це …  

4. Місце психології та етики туризму в туризмологічному знанні полягає в … 

5. До праксеологічних принципів туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

 

Розробіть схематичну структуру міждисциплінарних зв’язків (як складову 

інших наук) туризмології. Вкажіть місце та значення останньої у поданій 

схемі. 
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Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 14 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Теоретико- методологічні складові туризмології  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Праксеологія туризму -  

Туризмологія - 

Антропологія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До чинників праксеологічного знання відносять … 

2. Вплив довкілля як чинник активізації туристів відбувається через … 

3. Перший період - доіндустріальний - для накопичення знань про туризм та 

їхнє раціональне узагальнення має наступне значення …  

4. Основними теоріями розвитку туризму є… 

5. До перших узагальнень подорожей в античній філософії відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  
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Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 15 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Філософія туризму як методологічна та концептуальна основа туризмології  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг -     

Герменевтичний потенціал туристичної діяльності -  

Культурологія туризму - 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Філософське тлумачення антропології туризму трактують як … 

2. Туристичне споживання природних ресурсів - це… 

3. Антропогенез для розвитку виробництва туристичних товарів і товарів 

народних промислів має наступні наслідки …  

4. Облаштованість туристичної інфраструктури як архітектурної організації 

відпочинку полягає в … 

5. До структури соціології туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Розробіть схематичну дисциплінарну структуру туризмології. Коротко 

прокоментуйте її. 
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Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 16 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Історія та антропологія туризму 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Етика туризму -  

Тезаурус туризмознавства - 

Супутні туристичні послуги та товари – 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. В індустріальний етап розвиток наукових знань про туризм проходило під 

впливом … 

2. Сутність розуміння і характер подорожей в епоху Середньовіччя полягали 

в… 

3. Принципи, методи та функції туризмології – це …  

4. Зміст феноменологічної, герменевтичної, антропологічної, аксеологічної 

особливостей філософського розуміння та інтерпретації феномену туризму 

полягає в … 

5. До принципів розміщення туристичних ресурсів і туристичного 

районування відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Дефініції туризму та критерії їхньої класифікації 

Дефініції туризму Критерії розуміння 

Етимологічний  

Діяльнісний  

Економічний  

Рекреаційний  

Культурологічний  

Гуманістично-антропологічний  
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 17 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Географія туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Екзистенційний аспект класичного і екстремального туризму - 

Культурологія туризму - 

Соціологія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Виникнення національних туризмознавчих шкіл припадає на період… 

2. Українська туризмологічна школа сформувалася на базі … 

3. Аксіологічний аспект цінності туристичної діяльності – це …  

4. Туризмологічна проблемологія в себе включає … 

5. Туризм як соціокультурний інститут характеризується … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Періодизація історії подорожей і туризму (історико-хронологічний підхід) 

Періоди Характеристика 

1.  

2.  

3.  

4.   

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 18 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Соціологія туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Екологія туризму -  

Онтологія туризму -  

Праксеологічний аспект туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До принципів сталого розвитку туризму відносять … 

2. Засоби, методи та механізми закріплення культуро значимої інформації в 

практиці туристської діяльності в себе включають … 

3. Проблеми мотивації туристичної діяльності – це …  

4. Місце психології та етики туризму в туризмологічному знанні полягає в … 

5. До психологічних проблем розвитку туризму відносять … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

 

Розробіть схематичну структуру міждисциплінарних зв’язків (як складову 

інших наук) туризмології. Вкажіть місце та значення останньої у поданій 

схемі. 
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Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 19 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Культурологія туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Праксеологія туризму -  

Туризмологія - 

Антропологія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До чинників праксеологічного знання відносять … 

2. Вплив довкілля як чинник активізації туристів відбувається через … 

3. Перший період - доіндустріальний - для накопичення знань про туризм та 

їхнє раціональне узагальнення має наступне значення …  

4. Основними теоріями розвитку туризму є… 

5. До перших узагальнень подорожей в античній філософії відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 20 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Психологія та етика туризму  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг -     

Герменевтичний потенціал туристичної діяльності -  

Культурологія туризму - 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Філософське тлумачення антропології туризму трактують як … 

2. Туристичне споживання природних ресурсів - це… 

3. Антропогенез для розвитку виробництва туристичних товарів і товарів 

народних промислів має наступні наслідки …  

4. Облаштованість туристичної інфраструктури як архітектурної організації 

відпочинку полягає в … 

5. До структури соціології туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Розробіть схематичну дисциплінарну структуру туризмології. Коротко 

прокоментуйте її. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 21 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Педагогіка туризму 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Естетика туризму -  

Феноменологія туризму - 

Філософія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. В індустріальний етап розвиток наукових знань про туризм проходило під 

впливом … 

2. Сутність розуміння і характер подорожей в епоху Середньовіччя полягали 

в… 

3. Принципи, методи та функції туризмології – це …  

4. Зміст феноменологічної, герменевтичної, антропологічної, аксеологічної 

особливостей філософського розуміння та інтерпретації феномену туризму 

полягає в … 

5. До праксеологічних принципів туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Дефініції туризму та критерії їхньої класифікації 

Дефініції туризму Критерії розуміння 

Етимологічний  

Діяльнісний  

Економічний  

Рекреаційний  

Культурологічний  

Гуманістично-антропологічний  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 22 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Праксеологія туризму 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Аксіологія туризму -  

Екзистенціалізм - 

Кроскультурна комунікація  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Виникнення національних туризмознавчих шкіл припадає на період… 

2. Міжнародний центр по вивченню проблем туризму спеціалізується на… 

3. Аксіологічний аспект цінності туристичної діяльності – це …  

4. Туризмологічна проблемологія в себе включає … 

5. Проблеми формування особистості засобами виховання, навчання і 

розвитку у контексті гуманітарно-соціальних функцій туризму 

характеризуються … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Періодизація історії подорожей і туризму (історико-хронологічний підхід) 

Періоди Характеристика 

1.  

2.  

3.  

4.   
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 23 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Туризмологія як соціогуманітарна наука 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Естетика туризму –  

Феноменологія туризму –  

Філософія туризму –  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. Осмислення феномену подорожей в процесі становлення туризмологічного 

знання полягає в … 

2. Понятійний апарат туризмології в себе включає … 

3. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з довкіллям – це 

…  

4. Сутність антропології мандрів та подорожей полягає в … 

5. До принципів розміщення туристичних ресурсів відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 24 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Ґенеза туризмологічного знання 

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Аксіологія туризму -  

Екзистенціалізм - 

Кроскультурна комунікація -  

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До принципів сталого розвитку туризму відносять … 

2. Засоби, методи та механізми закріплення культуро значимої інформації в 

практиці туристської діяльності в себе включають … 

3. Проблеми мотивації туристичної діяльності – це …  

4. Місце психології та етики туризму в туризмологічному знанні полягає в … 

5. До праксеологічних принципів туризму відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

 

Розробіть схематичну структуру міждисциплінарних зв’язків (як складову 

інших наук) туризмології. Вкажіть місце та значення останньої у поданій 

схемі. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Туризмологія» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

ВАРІАНТ № 25 

Завдання 1. Дайте повну вичерпну відповідь на питання 

Теоретико- методологічні складові туризмології  

 

Завдання 2. Потребує короткої відповіді (дати визначення поняттю або 

терміну; до 5 балів за кожну правильну відповідь) 

Праксеологія туризму -  

Туризмологія - 

Антропологія туризму 

 

Завдання 3. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну правильну 

відповідь) 

1. До чинників праксеологічного знання відносять … 

2. Вплив довкілля як чинник активізації туристів відбувається через … 

3. Перший період - доіндустріальний - для накопичення знань про туризм та 

їхнє раціональне узагальнення має наступне значення …  

4. Основними теоріями розвитку туризму є… 

5. До перших узагальнень подорожей в античній філософії відносяться … 

 

Завдання 4. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії 

туризмології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  

 

 


