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ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І 
ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Основні теорії розвитку туризму.  

2. Актуалізація потреби створення теорії туризму: 

широкомасштабність туристської діяльності, необхідність наукового 

підходу до вирішення нагальних завдань туристської галузі, забезпе-

чення високої економічної і соціальної ефективності туризму.  

3. Теоретико-методологічні засади туризмології.  

4. Об’єкт, предмет і суб’єкт туризмології їх сутність і 

взаємовідношення. 

5. Осмислення феномену подорожей в процесі становлення 

туризмологічного знання. 

6. Перші узагальнення подорожей в античній філософії (Фалас, 

Солон, Піфагор, Платон, Анахарсіс, Прокл).  

7. Понятійний апарат туризмології, її тезаурус. Сутність систе-

моформуючих категорій туризмології: «подорож», «подорожани», 

«дестинація», «рекреаційні ресурси», «туристський продукт», «тур» та 

ін. Принципи , методи та функції туризмології.  

8. Туризмологічна проблемологія. Туризм як чинник сталого 

розвитку суспільства. Складова туризмологічного знання. 

9. Феноменологічна, герменевтична, антропологічна, 

аксеологічна особливості філософського розуміння та інтерпретації 

феномену туризму. 

10. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з 

довкіллям. 

11. Аксіологічний аспект цінності туристської діяльності. 

12. Антропологія мандрів та подорожей. Філософське тлумачення 

антропології туризму.  

13. Туристські товари та товари народних промислів як наслідки 

антропогенезу. 

14. Територіальна організація туризму, принципи розміщення ту-

ристських ресурсів, туристського районування.  

15. Туристське споживання природних ресурсів. Принципи стало-

го (гармонійного) розвитку туризму. 

16. Архітектурно-містобудівна організація відпочинку і туризму 

як форма облаштованості туристської інфраструктури. 

17. Проблеми мотивації туристської діяльності. Структура 

соціології туризму.  
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18. Туризм як соціокультурний інститут.  

19. Соціологічні аспекти дослідження туризму. 

20. Засоби, методи та механізми закріплення культурозначущої 

інформації в практиці туристської діяльності.  

21. Формування комунікативної культури, культури спілкування, 

взаємоповаги, толерантності особистості засобами туризму. 

22. Місце психології та етики туризму в туризмологічному знанні. 

23. Психологія в процесі туристської діяльності.  

24. Психологічні проблеми управління сферою туризму.  

25. Етичні виміри туризму. 

26. Проблеми формування особистості засобами виховання, нав-

чання і розвитку у контексті гуманітарно-соціальних функцій туриз-

му. 

27. Праксеологія туризму як наукове осмислення туристських 

практик. 

28. Праксеологічні принципи туризму. 

29. Фізіологія людини подорожуючої (обстеження туристів, 

адекватність їх організму труднощам туристських заходів). 

30. Екологія навколишнього середовища як чинник активації 

туристів. 

31. Етичні виміри туризму. 

32. Економіка туризму. Інститут гостинності як чинники 

праксеологічного знання.  

33. Менеджмент та маркетинг туризму. 

34. Правові аспекти туризмознавства. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І 
ВМІНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Тема: Туризмологія як соціогуманітарна наука 

   

Продовжте логічно думку: 

Теоретико-методологічні засади туризмології – це … 

Основними теоріями розвитку туризму є … 

Актуалізація потреби створення теорії туризму: … 

Кореляційне співвідношення теорії і практики туризму відбуваєть-

ся через … 

Об'єкт, предмет і суб'єкт туризмології  - це … 

 

Знайдіть правильну відповідь: 

 

Що включає в себе комплекс турпослуг: 

1. послуги розміщення та проживання; 

2. послуги від пошуку клієнта до збуту продукції; 

3. набір основних, додаткових та спеціалізованих послуг; 

4. послуги транспортування, бронювання готельних послуг та екс-

курсійних програм. 

 

Діяльність підприємств, організацій, закладів чи громадян-

підприємців по задоволенню потреб відвідувачів у подорожах, відпо-

чинку чи екскурсіях – це: 

1.Туристична діяльність; 

2.Туристична послуга; 

3.Туристична пропозиція; 

4.Туристична інфраструктура 

 

3. Сукупність речових (туристичні товари) і не речових (послуги) 

споживчих вартостей для задоволення туриста, які виникають в період 

його туристичної поїздки і обумовлених саме цією поїздкою - це? 

1.Туристична продукція; 

2.Туристична послуга; 

3.Туристична індустрія; 

4.Туристичний товар. 

 

Рекреаційний туристичний регіон відноситься до: 

1. мікрорівня; 
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2. периферійний рівень; 

3. макрорівня; 

4. мезорівня 

 

Схема "ТРК" (за О.Топчієвим) не включає який рекреаційний клас-

тер: 

1. екстремальний; 

2. спортивний; 

3. розважальний; 

4. релігійний. 

 

Термін "рекреаційне районування" виник в: 

1. 70 - х роках 20 ст; 

2. 90 - х роках 20 ст; 

3. 80 - х роках 20 ст; 

4. на початку 21 ст. 

 

Оберіть одну з ознак, що не визначає пріоритетність розвитку рек-

реаційних територій: 

1. якість обслуговування; 

2. перспективність розвитку; 

3. наявність рекреаційного вузла; 

4. потужність рекреаційних потоків. 

 

Падіння попиту на туристичні послуги не може бути наслідком: 

1. скорочення обсягу пропозицій туристичних послуг;       

2. зниження цін на туристичні послуги; 

3. зменшення доходів споживачів;  

4. зниження рівня забезпечення грошових доходів населення товар-

ною масою 

 

Якого підкомплексу (за О.Топчієвим) рекреаційного комплексу не 

існує: 

1. спортивний; 

2. діловий; 

3. курортно-оздоровчий; 

4. пізнавально-діловий. 

 

Які з принципів не є базовими для районування: 

1. аспектність; 
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2. єдність з територіальним поділом; 

3. ієрархічність; 

4. єдність з адміністративним поділом 

 

 

Тема: Ґенеза туризмологічного знання 

Продовжте логічно думку: 

 

Осмислення феномену подорожей в процесі становлення туризмо-

логічного знання відбувається за такими критеріями … 

Перші узагальнення подорожей в античній філософії здійснили 

…(Фалес, Солон, Піфагор, Платон, Анахарсіс, Прокл). 

Сутність і характер подорожей в епоху Середньовіччя полягала в 

наступному … 

Інтерпретація подорожей у теологічних вченнях Св. Августина і 

Фоми Аквінського зводилася до … 

Становлення науки про туризм пройшло такі етапи ...  

Сутність національних туризмознавчих шкіл (австрійської, німець-

кої, англійської, датської, швейцарської, французької, американської, 

польської, болгарської, колишньої Югославії (белградська школа) по-

лягала в … 

Початок створення теорії туризму припадає на …  

Міжнародними, науковими і громадськими організаціями (Міжна-

родна академія туризму; Міжнародний центр по вивченню проблем 

туризму. Всесвітня туристська організація та інші) є….  

Основними засадами української туризмологічної школи є ... 

 

Знайдіть правильну відповідь: 

 

Чи вплинув НТП на розвиток сфери рекреаційної діяльності: 

1. так; 

2. частково; 

3. ні; 

4. НТП і рекреація зовсім не пов'язані. 

 

За формою тури поділяються на: 

1. короткочасні та тривалі;                                                     

2. організовані та неорганізовані; 

3. комплексні та індивідуальні;                                             

4. міжнародні і змішані. 
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Які основні ознаки дозволяють об’єднати туристів та екскурсантів 

в категорію відвідувачів? 

1. Виїзд за межі звичного середовища, ціль, напрямок поїздки; 

2. Напрямок поїздки, ціль, термін перебування; 

3. Термін перебування, ціль, виїзд за межі звичного середовища; 

4. Термін перебування, ціль, засіб перевезення 

 

Які три основні складові включає в себе географічний компонент? 

1. регіон, що «породжує» туристів, транзитний регіон, регіон 

туристичної дестинації; 

2. транзитний регіон, регіон туристичної дестинації, проміжний 

регіон;  

3. регіон туристичної дестинації, проміжний регіон, регіон, що 

«породжує» туристів; 

4. регіон, що «породжує» туристів, транзитний регіон, проміжний 

регіон. 

 

В залежності від складу членів, їх статусу і представництва, а та-

кож цілей і задач міжнародні туристичні організації кваліфікуються 

як: 

1. Тимчасові та постійні 

2. Регіональні та галузеві 

3. Універсальні та спеціалізовані 

4. Регіональні та універсальні 

 

Громадянсько-правовий договір, в силу якого одна сторона зо-

бов’язується здійсними від імені і за рахунок іншої певні юридичні дії, 

права і обов’язки за угодою, що здійснив повірений, виникають безпо-

середньо у довірителя – це: 

1. Договір доручення; 

2. Договір комісії;  

3. Агентська угода; 

4. Договір купілі-продажу. 

 

 

Тема: Теоретико-методологічні складові туризмології 

Продовжте логічно думку: 

Понятійний апарат туризмології в себе включає ...  
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Сутність системоформуючих категорій туризмології зводиться до 

… («подорож», «подорожани», «дестинація», «рекреаційні ресурси», 

«туристський продукт», «тур» та ін.)  

До принципів, методів та функцій туризмології належать ...  

Туризмологічна проблемологія – це …. 

Туризм як чинник сталого розвитку суспільства є таким, тому що 

… Складові туризмологічного знання – це … 

 

Знайдіть правильну відповідь: 

Які три основні складові включає в себе географічний компонент? 

1. регіон, що «породжує» туристів, транзитний регіон, регіон 

туристичної дестинації; 

2. транзитний регіон, регіон туристичної дестинації, проміжний 

регіон;  

3. регіон туристичної дестинації, проміжний регіон, регіон, що 

«породжує» туристів; 

4. регіон, що «породжує» туристів, транзитний регіон, проміжний 

регіон. 

 

Головна ознака, за якою проведено рекреаційне районування — це: 

1. унікальність певних властивостей; 

2. місцеположення; 

3. географічний простір; 

4. обсяги продукту. 

 

Що є складовими туру: 

1. маршрут, програма та комплекс послуг;        

2. встановлення податкох пільг на окремі види послуг; 

3. привід, що спонукає до відповідних дій та послуг користі і пев-

них переваг; 

4. країна прибуття туристів та географічна мета туристичної поїзд-

ки. 

 

Якого підкомплексу (за О.Топчієвим) рекреаційного комплексу не 

існує: 

1. спортивний; 

2. діловий; 

3. курортно-оздоровчий; 

4. пізнавально-діловий. 
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Які з принципів не є базовими для районування: 

1. аспектність; 

2. єдність з територіальним поділом; 

3. ієрархічність; 

4. єдність з адміністративним поділом. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І 
ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Необхідність наукового підходу до вирішення нагальних зав-

дань туристичної галузі, забезпечення високої економічної і 

соціальної ефективності туризму.  

2. Теоретико-методологічні засади туризмології.  

3. Кореляційне співвідношення теорії і практики туризму, вияв-

лення зв’язків туризму з економікою, географією, культурою, 

соціологією, психологією тощо. 

4. Об’єкт, предмет і суб’єкт туризмології їх сутність і 

взаємовідношення. 

5. Осмислення феномену подорожей в процесі становлення 

туризмологічного знання.  

6. Перші узагальнення подорожей в античній філософії (Фалес, 

Солон, Піфагор, Платон, Анахарсіс, Прокл).  

7. Сутність, характер подорожей в епоху Середньовіччя, їх 

інтерпретація у теологічних вченнях Св.Августина і Фоми 

Аквінського.  

8. Виникнення туризму в Новий Час як організованої, 

специфічної форми подорожей. Ф.Бекон «Про подорожі». 

9. Становлення науки про туризм.  

10. Заснування міжнародних, наукових і громадських організацій: 

Міжнародна академія туризму; Міжнародний центр по вивченню про-

блем туризму, Всесвітня туристська організація та інші.  

11. Розвиток туризмологічного знання в Україні та країнах СНГ. 

12.  Українська туризмологічна школа. 

13. Понятійний аппарат туризмології, її тезаурус.  

14. Сутність системоформуючих категорій туризмології: «подо-

рож», «подорожуючий», «дестинація», «рекреаційні ресурси», «тури-

стський продукт», «тур» та ін.  

15. Принципи, методи та функції туризмології.  

16. Туризмологічна проблемологія.  

17. Туризм як чинник сталого розвитку суспільства. 

18. Культурно-історичне та соціально-економічне значення ту-

ризму у розвитку суспільства.  

19. Функції туризму в суспільстві.  

20. Туризм - галузь вкладання капіталів. 
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21. Друга половина XX ст. - сучасний етап історії світового ту-

ризму.  

22. Міжнародне туристичне співробітництво.  

23. Світові туристичні регіони. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

Завдання 1. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Формування теорії туризму 

Період Сутність періоду для теорії туриз-

мології 

До пер. пол. ХІХ ст.  

Др. пол. ХІХст.  

До пер. пол. ХХ ст.  

Др. пол. ХХст.  

 

Завдання2. Виконайте практичне завдання 

Розробіть схематичну структуру міждисциплінарних зв’язків (як 

складову інших наук) туризмології. Вкажіть місце та значення остан-

ньої у поданій схемі. 

 

Завдання 3. Виконайте практичне завдання 

Розробіть схематичну дисциплінарну структуру туризмології. Коротко 

прокоментуйте її. 

 

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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Завдання 5. Виконайте практичне завдання 

Заповніть та прокоментуйте таблицю. 

Періодизація історії подорожей і туризму (історико-

хронологічний підхід) 

Періоди Характеристика   

1.  

2.  

3.  

4.   

 

Завдання 6. Виконайте практичне завдання 

Розробіть схематичну структуру міждисциплінарних зв’язків (як 

складову інших наук) туризмології. Вкажіть місце та значення остан-

ньої у поданій схемі. 

 

Завдання 7. Продовжте логічну думку  

1. Осмислення феномену подорожей в процесі становлення туризмологіч-

ного знання полягає в … 

2. Понятійний апарат туризмології в себе включає … 

3. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з до-

вкіллям – це …  

4. Сутність антропології мандрів та подорожей полягає в … 

5. До принципів розміщення туристичних ресурсів відносяться … 

 

Завдання 8. Продовжте логічну думку  

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 9. Продовжте логічну думку 

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 …  
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4. Основними теоріями розвитку туризму є… 

5. До перших узагальнень подорожей в античній філософії відносяться … 

 

Завдання 10. Продовжте логічну  

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 11. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну прави-

льну відповідь) 

1. В індустріальний етап розвиток наукових знань про туризм про-

ходило 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, аксе-

ологічної особливостей філософського розуміння та інтерпретації фе-

номену туризму полягає в … 

5. До праксеологічних принципів туризму відносяться … 

 

Завдання 12. Продовжте логічну думку (до 5 балів за кожну прави-

льну відповідь) 

1. Виникнення національних туризмознавчих шкіл припадає на пе-

ріод… 

2. Міжнародний центр по вивченню проблем туризму спеціалізу-

ється на… 

3. Аксіологічний аспект цінності туристичної діяльності – це …  

4. Туризмологічна проблемологія в себе включає … 

5. Проблеми формування особистості засобами виховання, навчан-

ня і розвитку у контексті гуманітарно-соціальних функцій туризму 

характеризуються … 

 

 


