
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 1  

І. Тести 

1. Видатний український педагог К. Д. Ушинський уперше дав визначення 

краєзнавства як педагогічного поняття, виділивши в ньому наступні аспекти: 
а) суспільно-економічний і методичний; 

б) політико-економічний і освітньо-виховний; 

в) суспільно-економічний і освітньо-виховний; 

г) суспільно-економічний, освітньо-виховний і методичний 

 

2. Яким роком датує початок «руської землі» перший збережений український 

літопис «Повість врем'янних літ»: 

а) 820 роком; 

б) 840 роком; 

в) 860 роком; 

г) 880 роком. 

 

3. Згідно із Законом України «Про курорти» курорт – це: 

а) освоєна природна територія, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для 

їх експлуатації будівлі та споруди з об’єктами інфраструктури; 

б) це ландшафтне, геологічне, економіко-географічне утворення, що є основною 

самостійно структурною одиницею курортно-рекреаційної галузі країни в цілому; 

в) освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має 

природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з 

об’єктами інфраструктури, які використовуються з метою лікування, медичної 

реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій 

охороні; 

г) це ландшафтне, геологічне, економіко-географічне утворення, що є основною 

самостійно структурною одиницею курортно-рекреаційної галузі країни в цілому, 

які використовуються з метою лікування. 

  

4. Найбільші штучні водойми України створено: 

а) на Дністрі; 

б) на Сіверському Дінці; 

в) на Південному Бузі; 

г) на Дніпрі. 

 

5. За способом виникнення озера Карпат: 

а) льодовикові та завальні; 

б) вулканічні та завальні; 

в) магмові, льодовикові, вулканічні та завальні; 

г) льодовикові, вулканічні та завальні. 

 

6. Найвищими є: 



а) Скибові Карпати; 

б) Верховинські Карпати; 

в) Полонинсько-Чорногірські Карпати; 

г) Покутсько-Буковинські Карпати. 

 

7. Найвищими є: 

а) зовнішні Карпати;  

б) центральні  карпати; 

в) внутрішні Карпати; 

г) Головний Хребет. 

 

8. Біосферні заповідники належать до: 

а) природоохоронної та науково-досідної підситсеми; 

б) природоохоронної та рекреаціної підсистеми; 

в) природоохоронно-та ресурсно-відновлюваної підсистеми; 

г) науково-досідної та природоохоронної підситеми. 

 

9. Коли кам'яні споруди — замки і монастирі — остаточно витіснили 

дерев'яні: 
а) XII-XIII ст. 

б) XIII-XVI ст. 

в) XVI-XVII ст. 

г) XVI-XVIII ст. 

 

10. На  межі Запорізької і Донецької областей посеред безбережного степу 

височіє унікальний у природному й історичному відношенні заповідник:  

а) Великі і Малі Кучугури  

б) Кам'яні Могили 

в) Чернеча гора 

г) Кам'яна Могила 

 

ІІ. Теоретичне питання 

Функції краєзнавства  

 

ІІІ. Теоретичне питання 
Туристичні ресурси Запорізької області  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 2  

 

І. Тести 

1. «Краєзнавство», — за визначенням відомого географа О. С. Баркова – це 

а) комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та своїми методами 

дослідження, але таких, що ведуть до єдиної мети — наукового і всебічного 

пізнання краю; 

б) різні за змістом та своїми методами дослідження наукові дисципліни, що 

ведуть до єдиної мети; 

в) комплекс наукових дисциплін, однакових за змістом та своїми методами 

дослідження, що ведуть до єдиної мети; 

г) комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та своїми методами 

дослідження 

 

2. В якому році у Київському літописі вперше вжито назву «Україна»: 
а) 1188; 

б) 1178; 

в) 1087; 

г) 1187. 

 

3. Назвіть 11 курортів України міжнародного значення 
а) Євпаторія, Саки, Трускавець, Моршин, Миргород, Новоазовськ, Бердянськ, 

Куяльник, Ялта, Алупка, Феодосія; 

б) Євпаторія, Саки, Трускавець, Моршин, Бердянськ, Куяльник, Одеська група 

курортів, курорти Південного берега Криму, Феодосія, Планерське, Курортне; 

в) Одеська група курортів, курорти Південного берега Криму, Феодосія, 

Планерське, Курортне, Моршин, Миргород, Новоазовськ, Куяльник, Ялта, 

Алупка; 

г) Євпаторія, Саки, Трускавець, Моршин, Миргород, Новоазовськ, Мілекіно, 

Бердянськ, Куяльник, Одеська група курортів, курорти Південного берега Криму. 

 

4.  Найбільша група озер Волині: 

а) Шацькі озера; 

б) Придунайські озера; 

в) Білі озера; 

г) Довгі озера. 

 

5. Найбільше озеро Криму 

а) Кирлеуцьке; 

б) Донузлав; 

в) Айгульське; 

г) Сасик-Сиваш. 

 

6. Середня висота Українських Карпат становить: 



а) 1000 м; 

б) 2061 м; 

в) 1500 м; 

г) 2000 м. 

 

7. В Кримських горах найвищим є гори:  

а) Головного хребта,  

б) Внутрішнього хребта,  

в) Зовнішнього хребта;  

г) Скибового хребта. 

 

8. Найстарішим біосферним України є: 

а) Асканія-Нова; 

б) Дунайський; 

в) Карпатський; 

г) Чорноморський. 

 

9. Найбільша кількість замків, фортець та оборонних монастирів збереглася в 

Україні: 
а) на півночі 

б) на півдні 

в) на сході 

г) на заході 

 

10. Популярне місце туристичного паломництва та візитна картка 

Запорізької області 

а) о. Хортиця (м.Запоріжжя) 

б) Дніпрогес (м.Запоріжжя) 

в) Кам'яна Могила (м.Мелітополь) 

г) Замок Попова (м.Василівка) 
 

ІІ. Теоретичне питання 
Методи дослідження краєзнавства 

 

ІІІ. Теоретичне питання 

Природно – заповідний фонд України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 3 

 

І. Тести 

1. Рекреаційно-туристичний комплекс (РТК) — це 

а) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що 

характеризується єдністю території, яка володіє значним рекреаційним 

потенціалом, наявністю сукупності рекреаційних установ і підприємств 

інфраструктури, єдністю організаційних форм управління, що забезпечують 

ефективне використання природних і економічних ресурсів; 

б) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що 

характеризується єдністю території; 

в) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, яка володіє 

значним рекреаційним потенціалом; 

г) функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що 

характеризується єдністю території, яка володіє значним рекреаційним 

потенціалом. 

 

2. Яке дослідження написане у 1715 р. вихованцем Києво-Могилянської 

Академії Г. Новицьким: 
а) «Галицьке краєзнавство»; 

б) «Краткоє описаниє о народе остяцком»; 

в) «Записки про Малоросію, її жителів та виробництво»; 

г) «Опис України...». 

 

3. До курортів республіканського значення відносяться 

а) Березівські мінеральні води, Верховина та Синяк, Ворзель та Конча-Заспа; 

б) Любинь Великий та Немирів, Миргород, Слов’янськ та Святогірськ, Сатанів, 

Хмельник; 

в) Березівські мінеральні води, Верховина, Синяк, Ворзель, Конча-Заспа, 

Кирилівка, Любинь Великий, Немирів, Миргород, Моршин, Трускавець, 

Слов’янськ, Святогірськ, Сатанів, Хмельник; 

г) Березівські мінеральні води, Верховина, Синяк, Ворзель, Конча-Заспа, 

Кирилівка, Любинь Великий, Немирів, Миргород, Слов’янськ, Святогірськ, 

Сатанів, Хмельник. 

 

4. Найбільше озеро в групі Шацьких озер: 

а) Турське; 

б) Біле; 

в) Довге; 

г) Свитязь. 

 

5. Найглибше озеро України: 

а) Синевір; 

б) Донузлав; 



в) Світязь; 

г) Сасик-Сиваш. 

 

6. В Кримських горах найвищим є гори:  

а) Південного хребта,  

б) Середнього хребта,  

в) Північного хребта;  

г) Зовнішнього хребта. 

 

7. За походженням більшість печер України є: 
а) тектонічні печери;  

б) ерозійні печери;  

в) льодові печери;  

г) вулканічні печери. 

 

8. Область України в якій розташовані два біосферних заповідника: 

а) Київська; 

б) Закарпатська; 

в) Одеська; 

г) Херсонська. 

 

9. Фортеця Тустань – атракція: 

а) Львівської області; 

б) Волинської області; 

в) Закарпатської області; 

г) Рівненської області. 

 

10. Історико-археологічний заповідник «Кам'яна Могила» знаходиться: 

а) Мелітопольський район 

б) Куйбишевський район 

в) Бердянський район 

г) Приморський район 

  

ІІ. Теоретичне питання 

Джерела національного краєзнавства 

 

ІІІ. Теоретичне питання 
Загальні тенденції розвитку туризму в Україні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 4 

 

І. Тести 

1. Хто першим в Україні ще наприкінці XIX ст. обґрунтував поняття 

«краєзнавство» як науку і в якій статті виклав його суть, значення та місце в 

житті народу?: 

а) К. Д. Ушинський «Галицьке краєзнавство»; 

б) І. Франко «Галицьке краєзнавство»; 

в) І. Маньков «Краєзнавство»; 

г) С. Л. Рудницький «Записки про Малоросію, її жителів та виробництво». 

 

2. Який академік організував першу суто наукову експедицію по Лівобережною 

Україною у 1768—1775 рр.: 
а) А. Гюльденштедт; 

б) Бітіста Ан'єзе; 

в) Г. Новицький; 

г) Г. Л. де Боплан. 

 

3. Яку кількість населених пунктів за часів незалежності України було 

віднесено до курортів?  

а) 100;  

б) 160;  

в) 260;  

г) 500. 

 

4. Найбільше прісноводне озеро України: 

а) Ялпуг; 

б) Кугурлуй; 

в) Китай; 

г) Катлабуг. 

 

5. Найбільше водосховище України: 

а) Київське; 

б) Кременчуцьке; 

в) Каховське;  

г) Дніпровське. 

 

6. Найбільша кількість спелеоресурсів в Україні знаходиться: 

а) АР Крим, Тернопільська, Чернівецька області. 

б) Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська. 

в) Одеська, Херсонська, Хмельницька. 

г) варіанти а) і в). 

 

7. Вертикальна до 20 м глибини – це: 



а) грот; 

б) шахта; 

в) колодязь; 

г) печера. 

 

8. На території якої області розташовано природний заповідник «Асканія-

Нова»: 
а) Закарпатської області; 

б) Хмельницької області; 

в) Херсонької області; 

г) такого заповідника не існує. 

 

9. Невицький замок – атракція: 
а) Львівської області; 

б) Волинської області; 

в) Закарпатської області; 

г) Рівненської області. 

 

10. Місто Запоріжжя – відомий туристичний центр України завдяки: 
а) величній споруді Дніпрогесу 

б) найдавнішому мосту через Дніпро 

в) величним курганам царів Великої Скіфії 

г) о. Хортиці  

 

ІІ. Теоретичне питання 
Традиції та історичні аспекти українського краєзнавства  

 

ІІІ. Теоретичне питання 

Перспективи розвитку спелеотуризму на Україні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 5 

 

І. Тести 

1. Мета туристчиного краєзнавства: 

а) дослідження сутності краєзнавства;. 

б) вивчення природно-географічних та  суспільно-історичних  туристичних 

ресурсів України; 

в) вивчення методів оцінки туристичних ресурсів; 

г) формування системи знань про інструментарій краєзнавчих досліджень; 

особливості  туристичної спеціалізації  України. 

 

2. Яке братство створив М. Костомаров у 1846 р. у Києві разом з В. 

Білозерським, М. Гулаком, П. Кулішем, Т. Шевченком та іншими діячами: 
а) братство краєзнавців; 

б) Кирило-Мефодіївське Братство; 

в) Шевченківське братство; 

г) братство імені М. Костомарова. 

 

3. Яка кількість родовищ лікувальних грязей існує на території України 
а) 25;  

б) 50;  

в) 75;  

г) 100. 

 

4. Найбільше озеро-лиман на узбережжі Чорного моря 

а) Алибей; 

б) Шагани; 

в) Сасик; 

г) Будацьке 

 

5. У більшості річок України живлення: 
а) змішане; 

б) дощове; 

в) снігове та дощове; 

г) за рахунок підземних вод. 

 

6. Надайте визначення терміну «печера»: 
а) геологічний об'єкт з багатьма природними феноменами; 

б) визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з 

ними рухомі предмети; 

в) об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих 

пам'яток України; 



г) геологічний об'єкт з багатьма природними феноменами, і проведення 

спелеологічних досліджень якого, відкривають нові можливості як в одержанні, 

так і в інтерпретації інформації, отриманої класичними геологічними методами. 

 

7. У березні 1966р. недалеко від Чорткова на околиці Залісся розпочалось 

дослідження  печери: 

а) Вертеби; 

б) Попелюшки; 

в) Млинки; 

г) Оптимістичної. 

 

8. Природні заповідники належать до: 

а) природоохоронної та науково-досідної підситсеми; 

б) природоохоронної та рекреаціної підсистеми; 

в) природоохоронно-та ресурсно-відновлюваної підсистеми; 

г) науково-досідної та природоохоронної підситеми. 

 

9. Палац Шенборнів знаходиться в: 

а) Львівській області; 

б) Волинській області; 

в) Закарпатській області; 

г) Рівненській області. 

 

10. Скільки музеїв знаходиться у м. Бердянську 

а) 4 

б) 6 

в) 5 

г) 7 

 

ІІ. Теоретичне питання 

Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі України 

 

ІІІ. Теоретичне питання 
Основні фортеці та замки Украни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 6 

 

І. Тести 

1. Предметом туристичного краєзнавства є: 

а) рекреаційно-туристичний потенціал території; 

б) рекреаційно-туристичний потенціал території; 

в) природні рекреаційні ресурси; 

г) природні туристчині рекреаційні комплекси. 

 

2. Організатор товариства «Просвіта»: 

а) Павло Чубинський; 

б) Микола Аркас; 

в) Михайло Грушевський; 

г) Степан Качала. 

 

3. Бальнеотерапія - це 

а) природні колоїдні органомінеральні утворення,; 

б) розділ водолікування, завданням якого є застосування мінеральних вод з метою 

профілактики, лікування і відновлення порушених хворобою функцій організму; 

в) природні води, хімічний склад і фізичні властивості яких дозволяють 

застосовувати їх з лікувально-профілактичною метою; 

г) розділ водолікування, завданням якого є застосування мінеральних вод з метою 

профілактики. 

 

4. Найглибше водосховище України: 

а) Київське; 

б) Кременчуцьке; 

в) Каховське;  

г) Старобішевське. 

 

5. Донузлав – озеро, що належить до групи: 
а) Волинських озер; 

б) Кримських озер; 

в) Дунайських озер; 

г) Шацьких озер. 

 

6. Найглибша печера України: 
а) Солдатська; 

б) Оптимістична; 

в) Млинки; 

г) Вертеба. 

 

7. Печера України, яка визнана найбільшою гіпсовою печерою у світі 
а) Кришталева; 



б) Млинка; 

в) Попелюшка; 

г) Вертеба. 

 

8. Найбільши морським заповідником України є:  
а) Меотида; 

б) Дунайський; 

в) Кримський; 

г) Чорноморський. 

 

9. Тростянецькій палац знаходиться в: 
а) Тернопільській області; 

б) Волинської області; 

в) Закарпатської області; 

г) Сумській області. 

 

10. В якому місті Запорізької області знаходиться «Музей ретроавтомобілів» 
а)  Бердянськ 

б) Мелітополь 

в) Дніпрорудне  

г) Запоріжжя  

 

ІІ. Теоретичне питання 
Картографія, туристична карта, її класифікація 

 

ІІІ. Теоретичне питання 

Релігійний та паломницький туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 7 

 

І. Тести 

1. Офіційні джерела краєзнавства: 

а) державні архіви; 

б) закони України; 

в) укази Президента; 

г) постанови Кабінету міністрів. 

 

2. Найменшою організаційною формою  туристично-краєзнавчої діяльності є: 

а) спілка; 

б) гурток; 

в) клуб; 

г) секція. 

 

3. Газові ванни - це 

а) ванни з природних мінеральних вод, які містять кисень у кількостях, достатніх 

для бальнеотерапії; 

б) ванни, які можна легко приготувати в будь-якій водолікувальниці; 

в) ванни з води, перенасиченої газом, в результаті чого він виділяється у вигляді 

бульбашок; 

г) ванни, які готують шляхом змішування гарячої шлакової води з раніше 

охолодженою водою 

 

4. Найвищий водоспад України: 

а) Гук; 

б) Шипіт; 

в) Труфанець;  

г) Учан-Су. 

 

5. Озеро Люцимир належить до групи: 
а) Волинських озер; 

б) Кримських озер; 

в) Дунайських озер; 

г) Шацьких озер. 

 

6. Порожнина в літосфері довжина якої більше найбільшого розміру(ширини 

або висоти) входу це: 

а) грот; 

б) шахта; 

в) колодязь; 

г) печера.  

 

7. Місцевість з найбільшого кількістю печер - це 



а) Страдчанська на Розточчі; 

б) Солдатська у Криму; 

в) Чатир-Даг у Криму; 

г) Озерна на Тернопільщині. 

 

8. Природний заповідник «Медобори» розташовано на території 

а) Закарпаської області; 

б) Тернопільської області; 

в) Хмельницької області; 

г) Херсонської області. 

 

9. Манявський скит – атракція: 

а) Львівської області; 

б) Волинської області; 

в) Івано-Франківській області; 

г) Рівненської області. 

 

10. Історико-археологічний заповідник «Кам'яна Могила» знаходиться: 

а) Мелітопольський район 

б) Куйбишевський район 

в) Бердянський район 

г) Приморський район 

 

ІІ. Теоретичне питання 

Видатні постаті національного краєзнавства  

 

ІІІ. Теоретичне питання 
Розвиток пішохідного туризму в Україні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 8 

 

І. Тести 

1. Одне з вагомих джерел краєзнавства, що дозволяє вивчити етно-, біо- та 

інши різновиди туристичного потенціалу у динаміці, це: 
а) офіційні джерела; 

б) карти; 

в) статистика; 

г) спостереження. 

 

2. Найпростіша форма туристчино-краєзнавчої роботи: 

а) похід; 

б) подорож; 

в) прогул; 

г) прогулянка. 

 

3. Перлинні ванни - це 
а) ванни, які готують шляхом змішування гарячої шлакової води з раніше 

охолодженою водою; 

б) ванни з води, перенасиченої газом, в результаті чого він виділяється у вигляді 

бульбашок; 

в) ванни з природних мінеральних вод, які містять кисень у кількостях, достатніх 

для бальнеотерапії; 

г) ванни, які можна легко приготувати в будь-якій водолікувальниці. 

 

4. Найбільші штучні водойми створені на Дніпрі 

а) Червонооскольське і Печенізьке; 

б) Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське і 

Каховське водосховища; 

в) Старобешівське, Ладиженське, Дніпродзержинське, Дніпровське; 

г) Київське, Канівське, Ладиженське. 

 

5. Найвищим водоспадом Закарпаття є: 
а) Гук; 

б) Шипіт; 

в) Труфанець;  

г) Учан-Су. 

 

6. Рік відкриття печери Оптимістичної: 

а) 1906 р.; 

б) 1930 р.; 

в) 1966 р.; 

г) 2000 р. 

 



7. Найдовша печера в Україні, площа — 215 тис. м, об'єм — 500 тис. м3 

а) Попелюшка; 

б) Солдатська; 

в) Кришталева; 

г) Оптимістична. 

 

8. На території якої області розташовіано біосферний заповідник 

«Дунайський»: 

а) Закарпатської області; 

б) Одеської області; 

в) Хмельницької області; 

г) Херсонської області. 

 

9. В Одеській області знаходиться: 

а) Аккерманська фортеця; 

б) Інкерманська фортеця; 

в) фортеця Чуфут-Кале; 

г) Кам’янець-Подільська фортеця. 

 

10. Рік заснування м. Бердянська  

а) 1847 

б) 1827 

в) 1856 

г) 1905 

 

ІІ. Теоретичне питання 

Запоріжжя і розвиток спеціальної туристичної картографії  

 

ІІІ. Теоретичне питання 
Лікувально-оздоровчий туризм в Україні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 9 

 

І. Тести 

1. Бесіда з цікавою людиною в краєзнавстві є: 

а) усним джерелом; 

б) офіційним джерелом; 

в) спостереженням; 

г) не має ніякого відношення до краєзнавчих досліджень. 

 

2. Найскладніша форма туристично-краєзнавчої роботи, що передбачає 

проведення певних наукових досліджень: 

а) експедиція; 

б) екскурсія; 

в) естафета; 

г) екстракція. 

 

3. Мінеральні води - це 
а) природні води, хімічний склад і фізичні властивості яких дозволяють 

застосовувати їх з лікувально-профілактичною метою; 

б) природні води, хімічний склад і фізичні властивості яких відрізняються від 

інших; 

в) води, загальна мінералізація яких коливається в межах 8-12 г/л; 

г) води, загальна мінералізація яких становить 2-8 г/л., які можуть 

застосовуватись як з лікувальною метою, так і в якості столового напою. 

 

4. Озеро Китай належить до групи: 

а) Волинських озер; 

б) Кримських озер; 

в) Дунайських озер; 

г) Карпатських. 

 

5. Найвищий водоспад в Україні знаходиться в: 

а) Карпатах; 

б) в Тернопільськійобласті; 

в) на р. Вовча; 

г) Криму. 

 

6. Найвища точка України 

 а) 1545 м; 

б) 2016 м; 

в) 2061 м; 

г) 3500 м. 

 

7. Говерла знаходиться в: 



а) Львівській області; 

б) Івано-Франківській області; 

в) Закарпатській області; 

г) Чернівецькій області. 

 

8. Заповідник «Горгани» створено в: 

а) Карпатьскому регіоні; 

б) Дніпрово-Дністровському регоіні; 

в) Поліському регіоні; 

г) Азово-Чорноморському регоні. 

 

9. До кращих твердинь (замків) Волині відносять: 

а) Луцький, Любомильський і Олицький; 

б) Олеський, Підгорецький і Золочівський; 

в) Поморянський, Свіржський та Старосільський; 

г) Луцький і Олицький. 

 

10. Яку назву носило місто Запоріжжя 

а) Ногайск 

б) Осипенко 

в) Олександрівськ  

г) Катеринослав  

 

ІІ. Теоретичне питання 

Сучасний стан туристичної картографії в Україні 

 

ІІІ. Теоретичне питання 
Музайна спадщина м. Бердянська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство»  

для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

 

 Контрольне  завдання № 10 

 

І. Тести 

1. Карти в туристчиному краєзнавстві є: 

а) джерелом інформакції; 

б) спосіб відображення інформації; 

в) офіційним джерелом інформації; 

г) правильні відповіді а і б. 

 

2. Національна спілка краєзнавцій України існує з: 

а) 1990 р.; 

б) 1991 р.; 

в) 1994 р.; 

г) 2008 р.. 

 

3. Лікувальні грязі або пелоїди  - це 

а) це природні колоїдні органомінеральні утворення, що володіють високою 

пластичністю, теплоємністю і повільною тепловіддачею; 

б) один з високоефективних лікувальних чинників, що містять у своєму складі 

органічні речовини, з'єднання заліза, калія, кальцію, натрію, магнію, 

мікроелементи, гормоно- і вітаміноподібні речовини, біогенні стимулятори, 

сірководень, мікроорганізми; 

в) це природні колоїдні органомінеральні утворення, що володіють високою 

пластичністю, теплоємністю і повільною тепловіддачею, біологічно-активні 

речовини, що містять, і живі мікроорганізми; 

г) один з високоефективних лікувальних чинників, що містять у своєму складі 

мінеральні нерозчинні мікрочастинки самого різного хімічного складу. 

 

4. Найбільший лиман на узбережжі Азовського моря 
а) Білий лиман 

б) Молочний лиман; 

в) Довгий лиман; 

г) Шаганський лиман. 

 

5. Куяльницький лиман – це озеро, що належить до: 
а) Волинських озер; 

б) Кримських озер; 

в) Дунайських озер; 

г) Чорноморських озер. 

 

6. Карпатські гори на 40%: 
а) мають лучну рослинність; 

б) вкриті лісом; 

в) розорані; 



г) скелясті. 

 

7. Яка гора знаходиться не на півострові Крим: 

а) Демір-Капу; 

б) Кара-Даг; 

в) Роман-Кош; 

г) Гутин-Томнатик. 

 

8. Найбільш відомим центром наукових досліджень є біосферний заповідник: 
а) Асканія-Нова; 

б) Дунайський; 

в) Карпатський; 

г) Чорноморський. 

 

9. До  замків Львівщини, що більше за все використиовуються в туризмі 

належать: 

а) Олеський, Підгорецький і Золочівський; 

б) Луцький, Любомильський й Олицький; 

в) Олеський, Підгорецький, Золочівський, Поморянський, Свіржський та 

Старосільський; 

г) Поморянський, Свіржський та Старосільський. 

 

10. В якому місті Запорізької області знаходиться Кафедральний собор 

Олександра Невського збудований у 1815-1831 роках 

а) Енергодар  

б) Бердянськ  

в) Мелітополь 

г) Запоріжжя 

 

ІІ. Теоретичне питання 

Зміст легенди туристичної карти  

 

ІІІ. Теоретичне питання 
Розвиток гірсько-лижного туризму на Україні  
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