
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 1  

І. Тести 

1. Термін “рекреація” -  

а) є сукупністю етимологічних значень – відновлення; розвага, відпочинок, зміна 

дій та характеризує простір, пов’язаний з цими діями;  

б) наука і дисципліна, що вивчає процеси відновлення сил людини;  

в) характеризує трудову діяльність та простір, пов’язаний з цими діями;  

г) система заходів і здійснюється у робочий час на спеціалізованих територіях.  

 

2. Соціальний туризм це  

а) реалізація потреб індивіду у спілкуванні, культурі, пізнанні;  

б) регулярність лікування та профілактика здоров’я;  

в) фізичне удосконалення, попередження гіподинамії;  

г) потреба індивіду у творчій роботі, у самоосвіті, зміні виду діяльності.  

 

3. Об’єктом дослідження рекреаційної географії є:  

а) сукупність підприємств рекреаційної індустрії як важлива галузь національної 

економіки;  

б) суспільні аспекти рекреаційного руху в державі;  

в) просторові аспекти організації рекреації.  

 

4. Рекреаційний комплекс це  

а) взаємозв’язок природного комплексу, технічних систем – матеріальної бази й 

рекреаційної інфраструктури, обслуговуючого персоналу, туристів та органів 

управління;  

б) містобудівельне утворення, складається з рекреаційних установ різноманітного 

функціонального профілю, об’єднаних одною функціональною програмою;  

в) територія з мінімальним техногенним навантаженням, де максимально 

збережені природні якості ландшафтів і яка може забезпечити систему 

довготривалих рекреаційних послуг.  

 

5. Рекреаційні кліматичні ресурси визначають  

а) за комплексними показниками, які відображають зв’язок метеорологічних умов 

та самопочуття людини;  

б) за комплексними показниками, які відображають зв’язок метеорологічних умов 

та лісових ландшафтів;  

в) за комплексними показниками, які відображають зв’язок метеорологічних умов 

та водних акваторій.  

 

6.За функціональним профілем рекреаційні комплекси класифікують:  

а) природно-територіальний комплекс; заповідний комплекс; атракційний 

комплекс;  

б) санаторний комплекс, комплекс відпочинку, туристичний комплекс;  



в) оздоровчий комплекс, комплекс обслуговування, комплекс громадського 

харчування. 

  

7.  Такі композиції санаторного комплексу, як внутрішні дворики, зимові сади, 

криті прогулянкові галереї, закриті плавальні басейни, створюються  

а) в умовах природного дискомфорту (різкий перепад температур, довготривалий 

холод), що покращує недостатні природні фактори;  

б) у відповідності з проектом;  

в) для сезонного функціонування.  

 

8. Гірський курорт, розташований поряд з найвищою вершиною Українських 

Карпат – г. Говерлою:  

а) Синевір;  

б) Мукачеве;  

в) Ворохта;  

г) Яремче;  

д) Косів.  

 

9. Кліматичне районування –  

а)виділення на поверхні Землі або її окремих частин (материка, океану, країни та 

ін.) територій з порівняно однорідними геологічними умовами, зумовленими 

спільністю кліматоутворюючих процесів;  

б) виділення на поверхні Землі або її окремих частин (материка, океану, країни та 

ін.) територій з порівняно однорідними умовами, зумовленими спільністю 

еволюційних процесів;  

в) виділення на поверхні Землі або її окремих частин (материка, океану, країни та 

ін.) територій з порівняно однорідними кліматичними умовами, зумовленими 

спільністю кліматоутворюючих процесів.  

 

10. Курортна діяльність, як галузь господарства, має чітко виражену 

орієнтацію на:  

а) використання природних ресурсів;  

б) споживання природних ресурсів, що супроводжується їхнім вилученням;  

в) подальшу обробку природних ресурсів.  

 

11. У геопросторовому розподілі внутрішньодержавних туристичних потоків 

основними регіонами-акцепторами виступають такі економічні райони України:  

а) Західно Поліський; Центрально Поліський; Північно-Східний;  

б) Карпатський; Запорізький; Причорноморський; Крим.  

в) Подільський;  

г) Центрально-Український; Донецький  

 

12.  Мальовничий печерно-храмовий комплекс ХІІІ-ХУІ ст., що має назву “Скелі 

Довбуша” знаходиться поблизу:  

а) с. Крилос;  

б) с. Бубнище;  

в) с. Тухля;  

г) с. Звенигород;  



д) с. Підгірці.  

 

13. Унікальний сакрально-палацовий архітектурний комплекс Резиденції 

буковинських митрополитів знаходиться в:  

а) м. Коломиї;  

б) м. Чернівцях;  

в) м. Галичі;  

г) м. Кіцмані.  

 

14.  Екотуристичною “візиткою” Поділля служать:  

а) Кременецькі гори;  

б) Медобори;  

в) Канівські гори.  

 

15.  Популярний морський курорт Лазурне знаходиться:  

а) на Донеччині;  

б) на Запоріжжі;  

в) на Херсонщині.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1. Туристичний потік – це … 

2. Рекреаційні мікрорайони – це … 

3. Рекреаційний район – це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  
Дайте характеристику Європі –як провідному рекреаційному  регіону  світу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 2  

 

І. Тести 

1. Рекреаційна географія – це:  

а) вузький прикладний напрямок у складі соціально-економічної географії;  

б) галузь науки, яка вивчає закономірності формування, функціонування і 

поширення територіальних рекреаційних систем;  

в) міждисциплінарний напрямок у складі суспільно-географічних наук.  

 

2. Відпочинок-переключення це  

а) реалізація потреб індивіду у спілкуванні, культурі, пізнанні;  

б) регулярність лікування та профілактика здоров’я:  

в) фізичне удосконалення, попередження гіподинамії;  

г) потреба індивіду у творчій роботі, у самоосвіті, зміні виду діяльності.  

 

3. Предметом дослідження рекреалогії є:  

а) місця і місцевості України, які користуються незмінною популярністю у 

туристів;  

б) національні природно-рекреаційні ресурси;  

в) рекреаційні системи.  

 

4. До закладів модерної індустрії дозвілля (розваг) в Україні відносять:  

а) аквапарки; луна-парки; гідропарки;  

б)планетарії; театри-студії; нічні клуби;  

в) яхт-клуби; казино; фітнес-центри 

 

5. Вибір характеру композиції санаторного комплексу визначається природними 

умовами, так характер композиції розкритих просторів необхідна при  

а) наявності сильних вітрів;  

б) великій вологості та слабкій провітрюваності;  

в) умові гірського рельєфу.  

 

6. За природними, урбаністичними, таксономічними ознаками рекреаційний 

комплекс (курортний або туристичний) це  

а) локальний ранг, урбаністична ознака;  

б) локальний ранг, природна ознака;  

в) районний ранг, урбаністична ознака.  

 

7. В міських зонах щоденного відпочинку створюються:  

а) споруди для фізичної рекреації, центр дозвілля, парк відпочинку;  

б) комплекси з базами відпочинку, дитячі дачі, дитячі табори, будинки відпочинку 

та пансіонати;  



в) санаторний пансіонат, курортне містечко, курортний готель, в яких відпочинок 

об’єднується з можливістю амбулаторного лікування.  

 

8. Рекреаційні ресурси визначають:  

а) планувальну організацію рекреаційних комплексів;  

б) архітектуру рекреаційних утворень;  

в) види рекреаційної діяльності і профіль рекреаційних утворень.  

 

9. Для короткочасного відпочинку без ночівлі межею транспортної доступності 

водних об’єктів вважається  

а) 60-70 км ( тобто не більше двох годин їзди на транспорті);  

б) до 3-4 годин;  

в) до 1-2 доби.  

 

10. До пам’яток історії можна віднести  

а) споруди, пам’ятні місця і предмети, пов’язані з найважливішими історичними 

подіями в життя народу, його культурою і побутом, розвитком суспільства, 

держави, науки і техніки;  

б) кургани, залишки давніх поселень, укріплень, виробництв, каналів, доріг, 

древні місця захоронень, наскельні зображення, старовинні предмети, ділянки 

історичного культурного шару давніх населених пунктів;  

в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, площі, вулиці, споруди 

культової архітектури, витвори монументального, образотворчого, декоративно-

прикладного, садово-паркового мистецтва та їх зв’язок з природними 

ландшафтами.  

 

11. Найпрестижнішими готелями в Україні вважаються ті, що:  

а) побудовані в ринкових умовах згідно з сучасними євро стандартами;  

б) мають відносно невеликі розміри, затишне розташування і пропонують повний 

спектр тур послуг;  

в) перебувають у приватній власності;  

г) входять у транснаціональні мережі.  

 

12. Туристичною столицею Карпат рахується місто:  

а) Синевір;  

б) Мукачеве;  

в) Ворохта;  

г) Яремче;  

д) Косів.  

 

13. Один з найпопулярніших туристичних центрів України – місто, що за 

кількістю історико-культурних пам’яток займає третє місце після Києва і 

Львова:  

а) Мукачеве;  

б) Почаїв;  

в) Острог;  

г)Камянець-Подільський;  

д) Черкаси;  



е)Чернігів;  

ж) Одеса;  

з) Бахчисарай.  

 

14.  Місто Золочів на Львівщині є значним центром міжнародного туризму 

завдяки:  

а) унікальній пам’ятці сакрального мистецтва;  

б) унікальній природній пам’ятці;  

в) пам’ятці оборонно-замкової архітектури.  

 

15. Одну з найвеличніших середньовічних фортець півдня України Акерманську 

туристи можуть відвідати у:  

а) Білгород-Дністровському;  

б) Мелітополі;  

в) Ізмаїлі 
 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1.  Елементарні рекреаційні заняття – це … 

2. Рекреаційна діяльність  – це … 

3. Тип рекреаційної діяльності  – це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  
Дайте характеристику історико-культурним рекреаційним ресурсам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 3  

 

І. Тести 

1.  Рекреаційна географія вивчає:  

а) розвиток екологічного туризму;  

б) географію туризму;  

в) прикладний напрям рекреалогії, що вивчає просторове розташування 

рекреаційних комплексів.  

 

2.  Профілактика-лікування – обов’язкова вимога:  

а) реалізація потреб індивіду у спілкуванні, культурі, пізнанні;  

б) регулярність лікування та профілактика здоров’я;  

в) фізичне удосконалення, попередження гіподинамії;  

г) потреба індивіду у творчій роботі, у самоосвіті, зміні виду діяльності.  

 

3. До закладів модерної індустрії дозвілля (розваг) в Україні відносять:  

а) аквапарки; луна-парки; гідропарки;  

б)планетарії; театри-студії; нічні клуби;  

в) яхт-клуби; казино; фітнес-центри. 

  

4.  За природними ознаками рекреаційні утворення розрізняють –  

а) рекреаційний заклад, рекреаційний комплекс, рекреаційний центр;  

б) парк, пляж, басейн, лижний схил тощо;  

в) регіональні, районні, локальні.  

 

5.  Основними складниками рекреації є:  

а) туризм; санаторно-курортне лікування; фізкультура і спорт; дозвілля;  

б) екотуризм; зелений (сільський) туризм; пізнавальний туризм; фізкультура і 

спорт;  

в) санаторно-курортне лікування; бальнеолікування, грязелікування;  

г) свято, розваги, дозвілля; 

  

6. Санаторно-курортні підприємства входять до складу:  

а) рекреаційного комплексу;  

б) туристичного комплексу;  

в) готельного комплексу.  

 

7.  В зонах приміського короткотривалого відпочинку створюються:  

а) споруди для фізичної рекреації, центр дозвілля, парк відпочинку;  

б) комплекси з базами відпочинку, дитячі дачі, дитячі табори, будинки відпочинку 

та пансіонати;  

в) санаторний пансіонат, курортне містечко, курортний готель, в яких відпочинок 

об’єднується з можливістю амбулаторного лікування.  



 

8. Відпочинок-переключення це  

а) реалізація потреб індивіду у спілкуванні, культурі, пізнанні;  

б) регулярність лікування та профілактика здоров’я:  

в) фізичне удосконалення, попередження гіподинамії;  

г) потреба індивіду у творчій роботі, у самоосвіті, зміні виду діяльності 

 

9.  Під рекреаційною функцією лісів розуміють  

а) рекреаційну (оздоровчу) цінність лісових масивів;  

б) захист ґрунтів від ерозії;  

в) підвищення врожайності сільськогосподарських культур;  

г) регулювання водостоку.  

д) продукування кисню та ін.  

 

10. Пам’ятки археології – це  

а) споруди, пам’ятні місця і предмети, пов’язані з найважливішими історичними 

подіями в життя народу, його культурою і побутом, розвитком суспільства, 

держави, науки і техніки;  

б) кургани, залишки давніх поселень, укріплень, виробництв, каналів, доріг, 

древні місця захоронень, наскельні зображення, старовинні предмети, ділянки 

історичного культурного шару давніх населених пунктів;  

в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, площі, вулиці, споруди 

культової архітектури, витвори монументального, образотворчого, декоративно-

прикладного, садово-паркового мистецтва та їх зв’язок з природними 

ландшафтами.  

 

11.  Основною рисою, що характеризує сучасний етап розвитку туризму України, 

є:  

а) ринкова реорганізація оздоровчо-туристичного комплексу держави;  

б) розширення географії туризму;  

в) постіндустріальна глобалізація світової індустрії туризму.  

 

12.  Національний природний парк гірської Львівщини – один з найпопулярніших 

центрів гірського туризму України:  

а) Ужанський;  

б) Сколівські Бескиди;  

в) Розточанський;  

г) Вижницький;  

д) Синевір.  

 

13.  Унікальний об’єкт екотуризму – біосферний заповідник “Асканія Нова” – 

розташований на території:  

а) Одеської області;  

б) Миколаївської області;  

в) Херсонської області;  

г) Запорізької області.  

 

14. Місто Олесько на Львівщині є значним центром міжнародного туризму 



завдяки:  

а) унікальній пам’ятці сакрального мистецтва;  

б) унікальній природній пам’ятці;  

в) пам’ятці оборонно-замкової архітектури.  

 

15.  Мальовнича природна атракція Криму – гора Аюдаг (Ведмідь-гора) – височіє 

над морем поряд з курортним містом:  

а) Коктебель;  

б) Гурзуф;  

в) Ліва дія;  

г) Ялта.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 
1. Природокористування – це … 

2. Рекреаційні потреби   – це … 

3. Природні рекреаційні ресурси  – це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  

Дайте характеристику соціально-економічним рекреаційним ресурсам .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 4  

 

І. Тести 

1. Передумови виникнення туризму складалися:  

а) за часів античності заради завоювань, торгівлі, з релігійними цілями;  

б) у часи Римської імперії;  

в) в період середньовіччя;  

г) у ХХ ст.  

 

2.  Фізична рекреація це  

а) реалізація потреб індивіду у спілкуванні, культурі, пізнанні;  

б) регулярність лікування та профілактика здоров’я;  

в) фізичне удосконалення, попередження гіподинамії;  

г) потреба індивіду у творчій роботі, у самоосвіті, зміні виду діяльності.  

 

3.  Підсистема “інженерні споруди” забезпечує:  

а) звичайну життєдіяльність відпочиваючих та обслуговуючого персоналу;  

б) задоволення специфічних рекреаційних потреб рекреантів;  

в) задоволення специфічних потреб обслуговуючого персоналу.  

 

4. За природними, урбаністичними, таксономічними ознаками рекреаційний 

центр це  

а) локальний ранг, урбаністична ознака;  

б) локальний ранг, природна ознака;  

в) районний ранг, урбаністична ознака. 

  

5. Рекреаційна географія – це:  

а) вузький прикладний напрямок у складі соціально-економічної географії;  

б) галузь науки, яка вивчає закономірності формування, функціонування і 

поширення територіальних рекреаційних систем;  

в) міждисциплінарний напрямок у складі суспільно-географічних наук.  

 

6. Оздоровчий комплекс, розташований на території з унікальними 

рекреаційними ресурсами, що виступають основним компонентом технології 

інтенсивного оздоровлення рекреантів називається:  

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням;  

б) санаторій профілакторій;  

в) будинок чи пансіонат відпочинку, база відпочинку.  

 

7.  Основною категорією рекреаційних закладів сезонного типу, що безпосередньо 

підпорядковані іншим суб’єктам господарської діяльності (підприємствам, 

установам, відомствам), є:  

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням;  



б) санаторій-профілакторій;  

в) будинок чи пансіонат відпочинку;  

г) база відпочинку.  

 

8.  За природними, урбаністичними, таксономічними ознаками рекреаційний 

комплекс (курортний або туристичний) це  

а) локальний ранг, урбаністична ознака;  

б) локальний ранг, природна ознака;  

в) районний ранг, урбаністична ознака.  

 

9.  Лісові рекреаційні системи формуються для реалізації потреб в  

відпочинку у вихідні дні, як  

а) міські (маленькі ліси, парки, сквери, сади);  

б) заміські і ближні приміські (парки і лісопарки, дендропарки, ботанічні сади);  

в) автономні стаціонарні системи.  

 

10. Лікувальний тип рекреаційної діяльності це:  

а) бальнеологічний, спортивно-туристський, пляжно-купальний;  

б) бальнеологічний, пляжно-купальний, кліматичний;  

в) бальнеологічний, грязевий, кліматичний.  

 

11. Туристською столицею України вважається:  

а) Київ;  

б) Львів;  

в) Одеса;  

г) Ялта.  

 

12.  НПП “Подільські Товтри” розташований на півдні:  

а) Тернопільської області;  

б) Хмельницької області;  

в) Вінницької області.  

 

13. Основним чинником туристичної привабливості Волині є:  

а) наявність мальовничої групи Шацьких озер, що використовуються у 

рекреаційних цілях;  

б) збереження природних комплексів та етнокультурних традицій;  

в) багата історико-культурна спадщина та самобутні народні традиції.  

 

14. Місто Підгірці на Львівщині є значним центром міжнародного туризму 

завдяки:  

а) унікальній пам’ятці сакрального мистецтва;  

б) унікальній природній пам’ятці;  

в) пам’ятці оборонно-замкової архітектури.  

 

15. Популярний морський курорт Коблево знаходиться:  

а) Донеччині;  

б) Запоріжжі;  

в) Миколаївщині.  



 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1. Рекреаційні мікрорайони – це … 

2. Рекреаційне  зонування   – це …   

      3.Різноманітність – це … 

ІІІ. Теоретичне питання.  

Дайте характеристику природним рекреаційним ресурсам . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 5  

І. Тести 

1.  Першим географічно-туристичним описом українських земель вважається:  

а) “Одіссея” Гомера;  

б) “Історії” Геродота;  

в) “Географія” Стратона.  

 

2. Функціональна структура туристичного потоку – це:  

а) розподіл туристів на вікові та соціальні групи та за метою;  

б) розподіл туристів за сезонним функціонуванням туристичних комплексів;  

в) геопросторовий розподіл туристів.  

 

3.  Вільний час залежить від:  

а) часового фактору (щоденний, щотижневий, щорічний, пенсійний) і 

просторового (помешкання, місто, держава, світ);  

б) помешкання та середовища міста;  

в) залежить від організації просторового середовища за межами міста та 

міжселищними територіями;  

г) визначається територією розташування комплексів та закладів для 

довгострокового лікування.  

 

4. Вибір характеру композиції санаторного комплексу визначається природними 

умовами, так характер терасної композиції використовується при  

а) наявності сильних вітрів;  

б) великій вологості та слабкій провітрюваності;  

в) умові гірського рельєфу.  

 

5. Рекреаційний комплекс це  

а) взаємозв’язок природного комплексу, технічних систем – матеріальної бази й 

рекреаційної інфраструктури, обслуговуючого персоналу, туристів та органів 

управління;  

б) містобудівельне утворення, складається з рекреаційних установ різноманітного 

функціонального профілю, об’єднаних одною функціональною програмою;  

в) територія з мінімальним техногенним навантаженням, де максимально 

збережені природні якості ландшафтів і яка може забезпечити систему 

довготривалих рекреаційних послуг.  

 

6. Оздоровчі рекреаційні заклади, розміщені неподалік основного місця праці 

рекреантів, відноситься до категорії:  

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням;  

б) санаторій-профілакторій;  

в)будинок чи пансіонат відпочинку;  

г)база відпочинку 

 



7. Центр дозвілля повинен рішатися комплексно та об’єднувати різноманітні за 

функціями заклади:  

а) видовищно-розважальні, інформаційно-пізнавальні, науково-творчі, харчування 

та торгівлі;  

б) не включати харчування та торгівлю;  

в) не включати інформаційно-пізнавальні, науково-творчі заклади.  

 

8. Місто Каховка на Херсонщині стало відомим туристичним центром завдяки:  

а) спорудженню Каховського водосховища;  

б) організації міжнародного естрадного фестивалю;  

в) організації вільної економічної зони “Каховка”.  

 

9. Лісові рекреаційні системи формуються у відповідності з використанням 

вільного часу в період канікул та відпусток, як  

а) міські (маленькі ліси, парки, сквери, сади);  

б) заміські і ближні приміські (парки і лісопарки, дендропарки, ботанічні сади);  

в) автономні стаціонарні системи.  

 

10. Всі курорти, в залежності від наявних курортологічних ресурсів поділяють на 

типи:  

а) кліматичні, бальнеологічні, грязеві, змішаного типу (бальнеокліматичні, 

бальнеогрязеві тощо).  

б) рівнинні приморські  

в) рівнинні континентальні  

г) гірські курорти  

 

11.  Гірський курорт, розташований поряд з найвищою вершиною Українських 

Карпат – г.Говерлою:  

а) Синевір;  

б) Мукачеве;  

в) Ворохта;  

г) Яремче;  

д) Косів.  

 

12. Туристичною “перлиною” Поділля рахується місто:  

а) Теребовля;  

б) Почаїв  

в) Кременець;  

г) Камянець-Подільський;  

д) Ізяслав;  

ж) Бар.  

 

13.  Всесвітньо відомою пам’яткою церковного зодчества Русі – України, що 

внесена до списку культурної спад шини людства, є:  

а) собор св. Юра;  

б) Свято гірський монастир;  

в) Софія Київська. 

  



14.  Місто Свірж на Львівщині є значним центром міжнародного туризму 

завдяки:  

а) унікальній пам’ятці сакрального мистецтва;  

б) унікальній природній пам’ятці;  

в) пам’ятці оборонно-замкової архітектури. 

  

15. Міжнародний центр дитячого відпочинку “Артек” знаходиться неподалік від 

курортного міста:  

а) Форос;  

б) Сімеїз;  

в) Масандра;  

г) Ялта;  

д) Гурзуф.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1. Техніча підсистема- це … 

2. Рекреаційна діялність  – це … 

      3.Рекреаційне районоутворення  – це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  

Дайте характеристику рекреаційного потенціалу України . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 6  

 

І. Тести 
1.  “Рекреація” характеризує:  

а) планувальну організацію рекреаційних комплексів;  

б) розвиток курортної справи;  

в) процес і заходи щодо відновлення сил людини та простір, в якому це 

відбувається;  

г) екологічну ситуацію в рекреаційних регіонах України.  

 

2.  Територіальна рекреаційна система – це:  

а) географічна система, яка складається з природних і культурних комплексів;  

б) система, яка складається з інженерних споруд рекреації;  

в) географічна система, яка складається із взаємопов’язаних підсистем: 

природних і культурних комплексів, інженерних споруд, обслуговуючого 

персоналу, органу управління та відпочиваючих (рекреантів), характеризується 

функціональною та територіальною цілісністю.  

 

3.  Рекреаційне середовище є результатом взаємодії, взаємопроникнення і взаємо 

доповнення трьох комплексних факторів:  

а) природні ресурси, трудова діяльність та рекреаційні утворення.,  

б) природні ресурси, рекреаційна діяльність та рекреаційні утворення.  

в) рекреаційні ресурси, рекреаційна діяльність та рекреаційні утворення 

 

4. Основною категорією рекреаційних закладів сезонного типу, що безпосередньо 

підпорядковані іншим суб’єктам господарської діяльності (підприємствам, 

установам, відомствам), є:  

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням;  

б) санаторій-профілакторій;  

в) будинок чи пансіонат відпочинку;  

г) база відпочинку.  

 

5.  Територія забудови рекреаційної зони складається з таких територій:  

а) центр обслуговування, лікувально-оздоровчий центр, спортивно-оздоровчий 

центр;  

б) лікувально-оздоровчий центр, селітебна зона, господарська зона;  

в) лікувально-оздоровчий центр, промисловий комплекс, комплекс громадського 

харчування.  

 

6.  Курорт, як сегмент туристичного ринку є об’єктом туристського 

маркетингу і  

а) сприяє: економічному розвитку даної місцевості; створенню робочих місць; 



збільшенню прибутків; поверненню урядових інвестицій; закордонним обмінам і 

розвитку інших секторів економіки; підвищенню якості обслуговування туристів 

за рахунок надання різноманітних послуг за доступними цінами; екологічному 

ефекту та підтримці в належному стані культурних пам’яток, культурних 

традицій тощо.  

б) не сприяє: підвищенню якості обслуговування туристів за рахунок надання 

різноманітних послуг за доступними цінами; екологічному ефекту та підтримці в 

належному стані культурних пам’яток, культурних традицій тощо;  

в) не сприяє: закордонним обмінам і розвитку інших секторів економіки;  

 

7. Туристичний потік – це:  

а) об’єкт дослідження рекреалогії;  

б) напрям руху туристичних груп;  

в) розвиток туристичної діяльності.  

 

8.  Місто Підгірці на Львівщині є значним центром міжнародного туризму 

завдяки:  

а) унікальній пам’ятці сакрального мистецтва;  

б) унікальній природній пам’ятці;  

в) пам’ятці оборонно-замкової архітектури.  

 

9. Мінеральні лікувальні води –  

а) природні води, що мають різну мінералізацію;  

б) природні води, що мають лікувальні властивості внаслідок підвищеного вмісту 

біологічно активних компонентів;  

в) природні прісні води.  

 

10.  Санаторії розрізняють за медичним профілем:  

а) спеціалізовані, загально терапевтичні, протитуберкульозні;  

б) санаторії-профілакторії призначені для профілактичного лікування і 

визначаються зв’язком з виробництвом: з відривом та без відриву від 

виробництва;  

в) дитячі санаторні табори – цілорічні заклади, об’єднані у комплекси.  

 

11.  Найпопулярнішим курортом Прикарпаття вважається:  

а) Миргород;  

б) Тростянець;  

в) Трускавець;  

г) Моршин;  

д) Свалява.  

 

12.  Туристично найатракційніші давньоруські печерні монастирі Поділля 

розташовані поблизу:  

а) с. Бубнище;  

б) с. Баламутівка;  

в) с. Жванець;  

г) м. Меджибожа.  

д) с. Бакота;  



е) с. Буша;  

ж) смт. Сатанів 

 

13. Національний природний парк, який туристи називають “перлиною” 

буковинських Карпат:  

а) Сколівські Бескиди;  

б) Карпатський;  

в) Вижницький;  

г) Ужанський.  

 

14. Курортною столицею Південно-Західного Криму вважається місто:  

а) Євпаторія;  

б) Саки;  

в) Севастополь.  

 

15.  Місто Каховка на Херсонщині стало відомим туристичним центром 

завдяки:  

а) спорудженню Каховського водосховища;  

б) організації міжнародного естрадного фестивалю;  

в) організації вільної економічної зони “Каховка”.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1.  Цикл рекреаційної діяльності – це … 

2.  Групи відпочиваючих - це … 

3.  Рекреаційна місткість   – це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  
Дайте характеристику Причорноморському рекреаційному  району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 7  

І. Тести 
1.  Рекреація є багато функціональною та присутня у багатьох видах діяльності 

людини  

а) у пенсійний час;  

б) у робочий час;  

в) у вільний час.  

 

2.  Підсистема “природні і культурні комплекси” виступає в якості:  

а) ресурсів і умов задоволення рекреаційних потреб;  

б) ресурсів і умов задоволення потреб в лікуванні і оздоровленні;  

в) ресурсів і умов задоволення індустрії розваг.  

 

3.  Рекреаційні утворення розрізняють за:  

а) природними, урбаністичними, таксономічними та типологічними ознаками;  

б) природними та типологічними ознаками.  

в) урбаністичними ознаками рекреаційних комплексів.  

 

4. Місто Олесько на Львівщині є значним центром міжнародного туризму 

завдяки:  

а) унікальній пам’ятці сакрального мистецтва;  

б) унікальній природній пам’ятці;  

в) пам’ятці оборонно-замкової архітектури.  

 

5.  Для задоволення любих потреб рекреантів в медичному обслуговуванні 

створюються  

а) багатофункціональні лікувальні центри, кооперовані з функціями відпочинку та 

побутового обслуговування;  

б) багатофункціональні лікувальні центри, без функцій відпочинку та побутового 

обслуговування;  

в) багатофункціональні лікувальні центри, кооперовані з функціями відпочинку 

без побутового обслуговування.  

 

6. Критерії вибору місця розташування курорту:  

а) відповідність курортних та мікрокліматичних умов; прив’язка до місцевих умов 

і комунікацій, можливість використання місцевого населення на роботі в 

курортній зоні; бажання жителів сусідніх районів брати участь у розвитку 

курорту; екологічність водопостачання, енергозабезпечення, телекомунікацій, 

теплопостачання тощо; архітектурне планування з урахуванням ландшафту і 

місцевих особливостей.  

б) не обов’язкова наявність основних привабливих характеристик та відповідних 

мікрокліматичних умов; бажання жителів сусідніх районів брати участь у 

розвитку курорту; наявність пам’яток та можливість їх використання в процесі 



функціонування курорту;  

в) прив’язка місць розташування до інших місць залучення туристів; вибір на 

території курорту місця для торгового і громадського центру з метою 

зосередження комерційної і культурної діяльності; використання зручного 

транспорту на території курорту.  

 

7. Внутрішнім туризмом вважається:  

а) туризм у межах країни проживання;  

б) туризм поза межами країни проживання;  

в) туризм у межах території України.  

 

8.  Рекреаційна географія вивчає:  

а) розвиток екологічного туризму;  

б) географію туризму;  

в) прикладний напрям рекреалогії, що вивчає просторове розташування 

рекреаційних комплексів.  

 

9. Рекреаційні ресурси – сполучення різноманітних природних та антропогенних 

факторів, що забезпечують сприятливі умови для  

а) виробничої діяльності  

б) рекреаційної діяльності  

в) професійної діяльності  

 

10.  Лікувальні грязі, або пелоїди –  

а) це природні намулові утворення, які містять солі природних водоймищ;  

б) це природні торфові утворення, які містять рештки біоорганізмів;  

в) це природні органо-мінеральні колоїдальні утворення (намулові, торфові, 

сопкові та ін), які володіють високою теплоємністю і тепло утримуючою 

здатністю і містять , як правило, терапевтично активні речовини (солі, гази, 

біостимулятори) і живі мікроорганізми.  

 

11. Поблизу с. Крилос на Івано-Франківщині міститься унікальна туристична 

атракція:  

а) печера “Попелюшка”;  

б) скельно-печерний комплекс “Скелі Довбуша”;  

в) Хотинська фортеця;  

г) історико-археологічний заповідник “Давній Галич”;  

д) Манявський скит;  

е) Гошівський монастир на Ясній горі.  

 

12. Найвідоміший замок Закарпаття, що притягує до себе тисячі українських та 

іноземних туристів, має назву:  

а) замок Паланок;  

б) Корсунь-Шевченківський;  

в) замок Графів Шенборнів;  

г) Високий замок.  

 

13. Назвіть основні бальнеологічні курорти Закарпаття:  



а) Трускавець, Новий Мізунь, Східниця;  

б) Сойми, Поляна, Свалява;  

в) Немирів, Шкло, Великий Любінь. 

  

14.  Міжнародний туристичний символ Південного берега Криму – палац 

Ластівчине Гніздо – знаходиться біля:  

а) мису Сарич;  

б) мису Ай-Тодор;  

в) мису Аюдаг;  

г) мису Фіолент.  

 

15.  Популярний бальнеологічний курорт України – Затока (Кароліно-Бугаз) – 

знаходиться на:  

а) Закарпатті;  

б) Прикарпатті;  

в) Полтавщині;  

г) Одещині.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям 
1.  Територіальна рекреаційна система – це … 

2.  Культурно-історичні  об'єкти - це … 

3.  Рекреаційнно-  ресурсний потенціал– це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  

Дайте характеристику Американському рекреаційному регіону .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 8  

І. Тести 

1. Рекреаційна діяльність спрямована на задоволення основних потреб  

а) людини у відпочинку (фізіологічних, психофізіологічних, духовно-

інтелектуальних);  

б) розбудови держави;  

в) життєдіяльності людини.  

 

2.  Функція підсистеми “обслуговуючий персонал” , складової рекреаційної 

системи, спрямована переважно на:  

а) обслуговування рекреантів;  

б) обслуговування місцевого населення;  

в) управлінські функції.  

г) характеризує трудову діяльність  

 

3.  Види рекреаційної діяльності і профіль рекреаційних утворень визначають:  

а) рекреаційні ресурси;  

б) природні ресурси;  

в) комплекс природних та трудових ресурсів.  

 

4. Мальовничий печерно-храмовий комплекс ХІІІ-ХУІ ст., що має назву “Скелі 

Довбуша” знаходиться поблизу:  

а) с. Крилос;  

б) с. Бубнище;  

в) с. Тухля;  

г) с. Звенигород;  

д) с. Підгірці.  

 

5. За природними, урбаністичними, таксономічними ознаками рекреаційний 

центр це  

а) локальний ранг, урбаністична ознака;  

б) локальний ранг, природна ознака;  

в) районний ранг, урбаністична ознака.  

 

6. Вибір характеру композиції санаторного комплексу визначається природними 

умовами, так характер композиції замкнутих просторів визначається  

а) наявністю сильних вітрів;  

б) великою вологістю та слабкою провітрюваністю;  

в) умовами гірського рельєфу.  

 

7.  Розрізняють туристичні комплекси за природними умовами розташування:  

а) рівнинні, гірські, узбережні;  

б) міські, приміські, міжселищні;  

в) головні (початкові, кінцеві), проміжні (транзитні).  



 

8.  Найпрестижнішими готелями в Україні вважаються ті, що:  

а) побудовані в ринкових умовах згідно з сучасними євро стандартами;  

б) мають відносно невеликі розміри, затишне розташування і пропонують повний 

спектр тур послуг;  

в) перебувають у приватній власності;  

г) входять у транснаціональні мережі.  

 

9. Рекреаційно-туристична діяльність  

а) пов’язана з подорожами і походами з метою активного відпочинку і пізнання 

природи;  

б) це поєднання відпочинку із збиранням грибів, ягід, заняття садівництвом і 

городництвом на садово-дачних ділянках;  

в) здійснюється в дендраріях, ботанічних садах, інших цінних природних 

об’єктах, де людина може підвищити свій рівень знань у сфері природничих наук 

і охорони природи;  

 

10.  Географія туризму України найтісніше пов’язана із:  

а) макроекономікою;  

б) менеджментом;  

в) рекреалогією;  

г) соціологією.  

 

11. Заповідний архітектурно-музейний комплекс столиці Галицько-Волинської 

Русі знаходиться обіч сучасного населеного пункту:  

а) м. Галич;  

б) с. Бубнище;  

в) с. Крилос;  

г) смт. Єзупіль.  

 

12. Славнозвісне с. Диканька та інші об’єкти та атракції, пов’язані з 

літературною спадщиною українського класика М. Гоголя, чекають туристів 

на:  

а) Чернігівщині;  

б) Сумщині;  

в) Полтавщині;  

г) Харківщині.  

 

13. Популярний бальнеологічний курорт Моршин знаходиться на:  

а) Закарпатті;  

б) Прикарпатті;  

в)Львівщині;  

г) Харківщині;  

д) Одещині;  

14. Бальнеологічною і грязево-кліматичною курортною столицею Центрального 

Приазов’я вважається:  

а) Приморськ;  

б) Затока;  



в) Маріуполь;  

г) Бердянськ.  

 

15. Геопросторові “осі” внутрішньодержавного розподілу туристичних потоків 

проходять через міста:  

а) Львів-Київ-Запоріжжя-Одеса;  

б) Львів-Київ-Одеса-Сімферополь;  

в) Харків-Київ-Одеса –Львів.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1. Рекреаційна географія – це … 

2. Туристична індустрія – це … 

3. Рекреаційні потреби – це … 

ІІІ. Теоретичне питання.  

Дайте характеристику Карпатському рекреаційному району 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 9  

І. Тести 

1.  Основними складниками рекреації є:  

а) туризм; санаторно-курортне лікування; фізкультура і спорт; дозвілля;  

б) екотуризм; зелений (сільський) туризм; пізнавальний туризм; фізкультура і 

спорт;  

в) санаторно-курортне лікування; бальнеолікування, грязелікування;  

г) свято, розваги, дозвілля;  

 

 2. Рекреацією на природно-заповідних територіях та об’єктах вважається:  

а) відтворення у вільний час витрачених у процесі життєдіяльності розумових, 

духовних та фізичних сил людини, що здійснюється шляхом 

загальнооздоровчого, культурно-розважального і пізнавального відпочинку;  

б) туризму, санаторно-курортного лікування;  

в) любительського та спортивного рибальства та полювання;  

г) фізичної культури і спорту;  

 

3. За природними ознаками рекреаційні утворення розрізняють –  

а) рекреаційний заклад, рекреаційний комплекс, рекреаційний центр;  

б) парк, пляж, басейн, лижний схил тощо;  

в) регіональні, районні, локальні.  

 

4. Об’єктом дослідження рекреаційної географії є:  

а) сукупність підприємств рекреаційної індустрії як важлива галузь національної 

економіки;  

б) суспільні аспекти рекреаційного руху в державі;  

в) просторові аспекти організації рекреації. 

  

5. За природними, урбаністичними, таксономічними ознаками рекреаційна 

ділянка (парк, гідропарк, дендропарк) це  

а) локальний ранг, урбаністична ознака  

б) локальний ранг, природна ознака  

в) районний ранг, урбаністична ознака  

 

6. Вибір характеру композиції санаторного комплексу визначається природними 

умовами, так характер композиції розкритих просторів необхідна при  

а) наявності сильних вітрів;  

б) великій вологості та слабкій провітрюваності;  

в) умові гірського рельєфу.  

 

7. Розрізняють туристичні комплекси за містобудівельними умовами 

розташування:  

а) рівнинні, гірські, узбережні;  



б) міські, приміські, міжселищні;  

в) головні (початкові, кінцеві), проміжні (транзитні).  

 

8. Рекреаційні ресурси визначають:  

а) планувальну організацію рекреаційних комплексів;  

б) архітектуру рекреаційних утворень;  

в) види рекреаційної діяльності і профіль рекреаційних утворень.  

 

9. Рекреаційно-пізнавальна діяльність  

а) пов’язана з подорожами і походами з метою активного відпочинку;  

б) це поєднання відпочинку із збиранням грибів, ягід, заняття садівництвом і 

городництвом на садово-дачних ділянках;  

в) здійснюється в дендраріях, ботанічних садах, інших цінних природних 

об’єктах, де людина може підвищити свій рівень знань у сфері природничих наук 

і охорони природи.  

 

10. В якісно новий вид масового туризму на терені України виростає:  

а) екскурсійно-українознавчий дитячий туризм;  

б) сільський зелений туризм;  

в) бізнес-туризм.  

 

11. Місто, історичне осереддя якого внесено у світову спадщину ЮНЕСКО:  

а) Київ;  

б) Львів;  

в) Камянець-Подільський;  

г) Севастополь.  

 

12. Найвищою категорією сакральних святинь України є:  

а) кафедральний собор;  

б) лавра;  

в) монастир.  

 

13. Відомий рицарський замок Паланок знаходиться в населеному пункті:  

а) Ужгороді;  

б) Рахові;  

в) Мукачеві.  

 

14. Бальнеологічною, грязево-кліматичною та історико-культурною курортною 

столицею північно-західного Причорномор’я вважається:  

а) Коблево;  

б) Лазурне;  

в) Одеса.  

 

15. Основною (за сумарним обсягом туристичного потоку) туристичною 

“віссю” держави є:  

а) Київ-Одеса;  

б) Київ-Сімферополь;  



в) Київ-Чоп;  

г) Львів-Одеса.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1. Рекреаційне навантаження – це … 

2. Рекреаційні заклади – це … 

3. Природні  рекреаційні ресурси – це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  
Дайте характеристику  Київськ-Дніпровському  рекреаційному району  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 10  

І. Тести 

1. Оздоровлення – профілактика - це:  

а) сон, харчування, гігієна, рух;  

б) бальнео – грязе – клімато – водо - санаторне лікування;  

в) відпочинок-релаксація: дозвілля – свято – розваги;  

г) туризм: подорож, екскурсія;  

д) фізична рекреація: спорт – фізкультура.  

 

2. Рекреалогія як наука базується на:  

а) сукупності дослідницьких методів суспільної географії і менеджменту 

туризму;  

б) системній методології досліджень;  

в) географічній методології досліджень.  

 

3. Термін “рекреація” -  

а) є сукупністю етимологічних значень – відновлення; розвага, відпочинок, зміна 

дій та характеризує простір, пов’язаний з цими діями;  

б) наука і дисципліна, що вивчає процеси відновлення сил людини;  

в) характеризує трудову діяльність та простір, пов’язаний з цими діями;  

г) система заходів і здійснюється у робочий час на спеціалізованих територіях.  

 

4. Соціальний туризм це  

а) реалізація потреб індивіду у спілкуванні, культурі, пізнанні;  

б) регулярність лікування та профілактика здоров’я;  

в) фізичне удосконалення, попередження гіподинамії;  

г) потреба індивіду у творчій роботі, у самоосвіті, зміні виду діяльності. \ 

 

5. Рекреаційний комплекс це  

а) взаємозв’язок природного комплексу, технічних систем – матеріальної бази й 

рекреаційної інфраструктури, обслуговуючого персоналу, туристів та органів 

управління;  

б) містобудівельне утворення, складається з рекреаційних установ різноманітного 

функціонального профілю, об’єднаних одною функціональною програмою;  

в) територія з мінімальним техногенним навантаженням, де максимально 

збережені природні якості ландшафтів і яка може забезпечити систему 

довготривалих рекреаційних послуг.  

 

6. Вибір характеру композиції санаторного комплексу визначається природними 

умовами, так характер терасної композиції використовується при  

а) наявності сильних вітрів;  

б) великій вологості та слабкій провітрюваності;  

в) умові гірського рельєфу.  

 



7.Розрізняють туристичні комплекси за туристськими умовами розташування:  

а) рівнинні, гірські, узбережні;  

б) міські, приміські, міжселищні;  

в) головні (початкові, кінцеві), проміжні (транзитні).  

 

8. Рекреаційні кліматичні ресурси визначають  

а) за комплексними показниками, які відображають зв’язок метеорологічних умов 

та самопочуття людини;  

б) за комплексними показниками, які відображають зв’язок метеорологічних умов 

та лісових ландшафтів;  

в) за комплексними показниками, які відображають зв’язок метеорологічних умов 

та водних акваторій.  

 

9. Туризм, як галузь господарства, має чітко виражену орієнтацію на:  

а) використання природних ресурсів;  

б) споживання природних ресурсів, що супроводжується їхнім вилученням;  

в) подальшу обробку природних ресурсів.  

 

10. Ресурсний потенціал туристичного комплексу України – це:  

а) всі види ресурсів, що використовуються для створення національного тур 

продукту;  

б) природні ресурси (пляжні, гірські, бальнеологічні тощо), що використовуються 

в цілях організації туризму;  

в) та частина фінансових ресурсів держави, що формується за рахунок 

функціонування національного туристичного комплексу.  

 

11.  Парк-пам’ятка садово-паркової архітектури – “Софіївка”, - закладений 

графом Потоцьким для своєї коханої дружини Софії, знаходиться у місті:  

а) Умані;  

б) Біла Церква;  

в) Богуслав;  

г) Черкаси;  

д) Олександрія.  

 

12. Унікальний об’єкт екотуризму – “Долина нарцисів” – розташований у 

гірській частині:  

а) Львівської області;  

б) Закарпатської області;  

в) Івано-Франківської області;  

г) Чернівецької області.  

 

13. Найвідоміший у Карпатському регіоні музей народного мистецтва 

Гуцульщини і Покуття ім.. Й.Бобринського знаходиться в місті:  

а) Коломиї;  

б) Івано-Франківську;  

в) Косові;  

г) Болехові.  

 



14. Унікальна бальнеокліматична рекреаційна зона Куяльницького лиману 

розташована поряд з:  

а) Білгородом-Дністровським;  

б) Затокою;  

в) Одесою;  

г) Очаковим.  

 

15. Музей історичних коштовностей України знаходиться:  

а) у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику;  

б) на Хрещатику;  

в) у Національному заповіднику “Софія Київська”;  

г) в історичному центрі столиці України – на Поділлі.  

 

ІІ. Дайте визначення поняттям: 

1. Рекреація   – це … 

2. Динамічність   – це … 

3. Районоутворення– це … 

 

ІІІ. Теоретичне питання.  
Дайте характеристику Азіатсько-Тихоокеанському рекреаційному регіону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


