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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
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«Рекреаційні комплекси світу»

для студентів спеціальності 242б «Туризм
Варіант 1
1. Рекреаційна діяльність: сутність, види, функції.
2. Тестове завдання
1.
Оберіть правильне твердження
а) рекреаційні ресурси – природні об’єкти, що знаходяться в межах рекреаційної території
б) рекреаційні ресурси – це об’єкти, явища, процеси природного та антропогенного походження, що
використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації та туризму.
в) рекреаційні ресурси – це здатність природних об’єктів витримувати певне рекреаційне навантаження
г) вірно а, в
2.
Щ в даному списку історико-культурних ресурсів є зайвим:
а) пам’ятки археології (давні стоянки, городища, кургани)
б) пам’ятники видатним особам
в) водоспади, аквапарки
г) музеї
д)архітектурні пам’ятки
3.
До подієвих ресурсів відносяться:
а) бальнеологічні джерела, заповідники, аквапарки
б) виставка квітів, музичний фестиваль, релігійні свята, Олімпійські ігри
в) заповідники, сакральні споруди, музеї
г) усі варіанти вірні
4.
Оберіть правильне твердження
а) рекреаційна потреба –це щоденна потреба людини в їжі
б) рекреаційна потреба – це потреба людини в медичному обслуговуванні.
в) рекреаційна потреба – це потреба людини в організованому відпочинку, оздоровленні, туристично-пізнавальній
діяльності, активному проведенні вільного часу
г) рекреаційна потреба – це потреба людини в спортивній діяльності
5. На долю якої частини Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону припадає майже 60 % усіх
міжнародних туристичних прибуттів до регіону:
а) Південно-Східна Азія;
б) Східна Азія;
в) Південна Азія;
г) Океанія
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Князівство, одна із найменших держав світу, знаходиться в Південній Європі, на кордоні двох великих держав.
Туристи приїжджають у цю країну не тільки за морем, сонцем і розвагами, але і за враженнями від багатої культурної
спадщини - це музеї і виставкові центри з унікальними колекціями, замки і собори, парки і палаци. Будучи світовим
центром туризму, країна славиться високим рівнем проведення фестивалів та інших заходів як європейського, так і
міжнародного рівня. У січні проходить Міжнародний цирковий фестиваль і авторалі Монте-Карло, а лютий відомий
Міжнародним фестивалем телебачення. У інші місяці проводять: бал Троянд, Фестиваль сучасної скульптури,
Міжнародний конкурс квітництва і багато іншого. Є сучасним центром таласотерапії - застосовуються новітні методи
оздоровлення з використанням морської води, морського клімату в комплексі з оригінальними продуктами морського
походження.
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Варіант 2
1. Рекреаційні ресурси як фактор формування рекреаційних комплексів: сутність, види, оцінка
2. Тестове завдання
1. Природно-рекреаційний потенціал території - це
а) сукупна спроможність природних рекреаційних ресурсів території забезпечити необхідний рекреаційний ефект,
не завдаючи шкоди природному середовищу
б) властивість рекреаційних ресурсів приваблювати рекреантів
в) сукупність природних, соціально-економічних і культурно-історичних передумов, придатних для організації на
ній рекреаційної діяльності
г) усі варіанти вірні
2. Найсприятливішими в Україні для рекреаційного використання є кліматичні умови
а) зони Полісся
б) зони степу
в) гірського Криму
г) південного узбережжя Кримського півострова
3. Найбільша територіальна концентрація рекреаційно-туристичних ресурсів світу характерна:
а) Європі
б) Австралії
в) Північній Америці
г) Африці
4. Які види мінеральної води України мають світове значення
а) Боржомі
б) Нафтуся
в) Миргородська
г) Нарзан
5. Який із перерахованих національних парків знаходиться в Канаді:
а) Вуд-Баффало;
б) Серенгетів)
в) Каньйонлендс;
г) Какаду?
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Морська європейська країна, що омивається двома морями. Республіка. Місцеві жителі – потомки іллірійців та
фракійців. Тривалий час знаходилась в стані політичної та економічної ізоляції, тому є індустріально не розвиненою та
однією з найбільш економічно відсталих європейських країн. Сприятливий клімат, морські піщані пляжі, багатство
фруктів, живописні гірські ландшафти з чистими джерелами – все це приваблює туристів. «Рив’єра квітів» від Вльору
до Сарани вважається найбільш приємною курортною зоною іонійського узбережжя країни - красиві морські пляжі і
різноманіття вілл в старовинному стилі, що перетворені в готелі та пансіонати. Найбільшим приморським курортом є
Дуррес. 3/4 території країни займають вкриті лісами та прорізані річковими долинами гори. Тут, знходиться велика
кількість озер, в т.ч. найвисокогірніше (Преспа) та найглибше (Охрідське, 287 м) на Балканах. Історико-архітектурна
спадщина надзвичайно багата і різноманітна. По всій країні багато мечетей, грецьких монастирів та храмів.Туристичне
господарство перебуває в стадії формування..
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Варіант 3
Рекреаційні потреби: сутність, види, фактори формування, вплив на розвиток рекреаційних
комплексів.
2. Тестове завдання
1. Що з нижче перерахованого є зайвим: «Рекреаційну діяльність класифікують за наступними ознаками»:
а) грошовими витратами відпочиваючих
б) суспільною функцією (мотивом)
в) правовим статусом
г) кількістю учасників
2. Які функції виконують вторинні галузі рекреаційних комплексів:
а) лікувально-оздоровчу, пізнавальну, розміщення туристів
б) управління рекреаційною діяльністю, інформаційного обслуговування туристів
в) побутового, транспортного та торгівельного обслуговування рекреантів та туристів
д) усі варіанти вірні
3. Оберіть правильну відповідь: «Сума окремих видів попиту на різноманітні матеріальні блага і послуги, які
представляє туристичний ринок це:
а) рекреаційна потреба
б) рекреаційний мотив
в) рекреаційний попит
г) рекреаційне заняття
4. Національний природний парк - це:
а) заповідна територія, де забороняється будь-який вид господарської діяльності
б) територія з високою концентрацією пам'яток історії та культури
в) природоохоронна територія, де з господарських видів діяльності дозволяється контрольована рекреаційна
діяльність
г) усі варіанти вірні
5. На території якої країни знаходяться національний парк Нгоронгоро:
а) США;
б) Танзанії;
в) ПАР;
г) Австралії?
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Європейська країна. Член ЄС. Омивається водами Чорного моря. Головні страви національної кухні – кебаб,
кебабче, таратор, баніту. Туристичні ресурси – пляжі, найвідоміші – усалка, лбена, олоті іски, івєра, Сонячний
берег. Взимку розвивається гірськолижний туризм. Також відома країна своїми бальнеологічними ресурсами. Саме в
цій країні знаходиться найгарячіше джерело мінеральної води в Європі – Сапарєва-Баня (+91,5°С). Країна багата
історико-культурними об’єктами. Так збереглися (переважно в руїнах) декілька античних та середньовічних фортець.
Особливе місце в сучасних туристичних маршрутах займають православні монастирі.
1.
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Варіант 4
1. Функціонально-галузева структура рекреаційного комплексу
2. Тестове завдання
1.Що в перекладі з латині означає термін «рекреація»:
а) відновлення
б) поповнення
в) розвага
г) лікування
2. Завдяки ефективній рекреаційній діяльності загальна продуктивність праці працівників зростає в
середньому за рік на:
а) 20-40%
б) 3%
в) 50%
г) 30%
3. Рекреаційні ресурси – це:
а) рекреаційна система з високим ступенем внутрішнього зв’язку, жорстко організована, керована, яка функціонує
на певній обмеженій взаємозв’язками території
б) об’єкти, процеси, явища природного та антропогенного походження, які використовуються або можуть бути
використані для рекреації та туризму
в) просторово організована на певній території сукупність функціонально і територіально між собою поєднаних
рекреаційних установ
4. Які чинники впливають на здійснення рекреаційної діяльності:
а) рекреаційні потреби
б) рекреаційні ресурси
в) фінансові можливості рекреанта
г) усі варіанти вірні
5.Які курорти знаходиться на території Єгипту:
а) Шарм-ель-Шейх і Хурхада;
б) Фамагуста і Ларнака;
в) Аліканте і Кушадаси;
г) Пула і Дубровник
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Азійська країна, що займає більшу частину Малайського архіпелагу та розміщена переважно в
екваторіальному поясі. Національна особливість – торкання чужої голови вважається приниженням, їдять правою
рукою, ножами в ресторані не користуються. Туристам рекомендують користуватися репелентами, носити захисні
окуляри, головні убори, бути пильними, щоб не стати жертвами кишенькових злодіїв. Національний напій – рисове
вино. Туристів приваблюють – мальовничі океанічні пляжі, коралові рифи, багата тропічна фауна. Види туризму –
пляжно-купальний, екологічний, спортивний (рафтинг). Головна туристична зона – о. Балі. В країні мешкають
понад 150 народів, які різняться звичаями і ритуалами, що приваблює любителів етнографічного
туризму. Сніги, які вкри вають вершини гір, і чудові піщані пляжі теплих екваторіальних морів,
незаймані тропічні ліси та високоякісний готельний сервіс – це те, що робить країну привабливою для
любителів екзотики. Щороку країну відвідують до 4 млн. туристів, однак складна соціаль нополітична ситуація в країні і терористичні акти є стримуючим чинником для розвитку міжнародного
туризму.
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Варіант 5
1. Основні економічні показники діяльності рекреаційно-туристичного господарства.
2. Тестове завдання
1. Найсприятливішими в Україні для рекреаційного використання є кліматичні умови
а) зони Полісся
б) зони степу
в) гірського Криму
г) південного узбережжя Кримського півострова
2.Що в даному переліку підвидів оздоровчо-спортивної діяльності є зайвим:
а) категорійний туристичний похід,
б) пішохідна прогулянка по гірській місцевості
в) дайвінг
г) рафтинг
д) грязелікування
3. Об’єкт дослідження навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу»:
а) світові та регіональні системи і комплекси рекреаційно-туристичної спеціалізації,
б) рекреаційний комплекс України
в) процеси формування та розвитку рекреаційної галузі та рекреаційних комплексів
г) вірно а, б
5. Кількість осіб (рекреантів), які без істотної шкоди для природного комплексу можуть перебувати на
певній території протягом одиниці часу - це:
а) рекреаційне навантаження
б) рекреаційний цикл;
в) рекреаційний потенціал;
г) рекреаційна місткість.
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг

1.

Африканська країна. Режим відвідування для українців - безвізовий. Переліт з Києва триває близько 4 годин.
Вважається найбільш європеїзованою африканською країною. 1/3 території займають Атлаські гори. Найвідоміші
курорти – Сусс, Хаммамет, Джерба, Корбі. Туризм – пляжно-купальний, пізнавальний, розвивається
таласотерапія. Природні ландшафти ідеально підходять для парапланеризму, а також для гірських і морських
видів спорту. Місто Хаммамет є найбільшим туристичним курортом країни і приваблює відпочиваючих з усієї
Європи ще з 1960 року. Країна розташована на території стародавньої фінікійської імперії з центром у Карфагені.
Руїни цього колись могутнього міста-держави знаходяться всього в 10 км від сучасної столиці.
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для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм
Варіант 6
1. Курорти: визначення, види, призначення.
2. Тестове завдання
1. Території, набір рекреаційних ресурсів та рекреаційна спеціалізація яких є помітно відмінними від інших
територій такого самого таксономічного рангу, називаються:
а) рекреаційним районом;
в) географічним регіоном.
б) економічним районом;
г) рекреаційним об’єктом
д) курортом
2. Основні запаси лікувальних вод типу «Нафтуся» зосереджені в:
а) Трускавці та Східниці;
б) Великій Багачці та Гоголевому;
в) Миргороді та Хмільнику;
г) Слов’янську та Євпаторії
3. Розробкою турпродукту займаються:
а) санаторії;
б) туроператори;
в) турагенти;
г) підприємства сфери дозвілля та розваг.
д) екскурсоводи
4. Національний природний парк - це:
а) заповідна територія, де забороняється будь-який вид господарської діяльності
б) природоохоронна територія, де під охорону взято певні види флори чи фауни
в) територія з високою концентрацією пам'яток історії та культури,г) управління рекреаційною діяльністю
г) природоохоронна територія, де з господарських видів діяльності дозволяється контрольована рекреаційна
діяльність
5. "Країною термальних бань" називають:
а) Румунію;
в) Словенію;
б) Болгарію;
г) Угорщину.
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Європейська країна. Член ЄС, єврозони, Шенгенської зони. Омивається водами Іонійського, Егейського та
Середземного морів. Національна особливість – «так» - кивок головою зверху вниз, «ні» - кивок головою знизу вверх.
Найпопулярніші національні напої - ракі (анісова горілка на виноградному спирту), узо (виноградна горілка), коньяк
«Метакса». Країна славиться оливковими плантаціями. Багата історико-культурними об’єктами. Найпопулярніше
туристичне місто — Халкідікі. Найвідоміші курорти – Дельфи, Касторя, о. Корфу, Салоники, тощо. Туризм в
країні — одна з провідних галузей її економіки, саме на неї припадає 18 відсотків ВВП країни і 16 відсотків робочої
сили. Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації туризму, ця країна посідає 15 місце у світовому списку найбільш
відвідуваних країн світу: щороку на відпочинок до неї приїжджають понад 17 мільйонів туристів, яких приваблюють
одночасно теплі узбережжя, комфортні готелі, хороший сервіс, різноманітні історико-культурні об’єкти та
християнські святині світового значення.
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Варіант 7
1. Подієві ресурси: їх види та вплив на розвиток рекреаційної туристичного господарства
2. Тестове завдання.
1. Що в даному переліку природних факторів розвитку й розміщення рекреаційних комплексів є зайвим:
а) кліматичні умови
б) бальнеологічні джерела
в) форми рельєфу
г) рівень кваліфікації працівників
д) унікальність та екзотичність природних об’єктів
2. Оберіть правильну відповідь: «В процесі технологічної оцінки рекреаційних ресурсів оцінюється:
а) рекреаційна потреба.
б) рекреаційний мотив;
в) придатність рекреаційних ресурсів території для певного типу рекреаційних занять.
г) вплив природних факторів на організм людини.
3. Який із нижче перерахованих типів територіальних рекреаційних систем виконує функцію духовного
розвитку людей:
а) рекреаційно-лікувальний;
б) рекреаційно-оздоровчий;
в) рекреаційно-пізнавальний.
г) рекреаційно-спортивний
4. Назвіть світового лідера серед туристичних регіонів за обсягами акумуляції туристичних потоків:
а) Африканський;
б) Європейський;
в) Азійсько-Тихоокеанський ;
г) Американський
д) Близькосхідний
5. У схемі рекреаційного районування світу О.Бейдика не має рекреаційного макрорайону з назвою:
а) Антарктичний;
б) Арктичний;
в) Австралійсько-Океанійський
г) Центральноамерикансько-Карибський
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Країна розташована у центрі Європи. Межує з 9 державами. З 1949 року до 1.07 1990 р. на її сучасній території
існували дві країни. Є членом Євросоюзу та Шенгенської зони. Щороку країну відвідують більше 20 млн. туристів.
Туристично приваблива не лише природними, а й історико-культурними рекреаційними ресурсами. Найвідоміший
лікувальний курорт Баден-Баден, Вісбаден, Аахен. Країна впевнено входить до числа найбільш відвідуваних країни
світу. Основними районами зимових видів спорту в країні є Північні Вапнякові Альпи, Рудні гори, Гарц, гори Фіхтель
та Баварський Ліс. У країні проводяться кілька найбільших у світі торговельних виставок. Пунктуальність,
високоякісний сервіс та досконала рекреаційно-туристична інфраструктура сприяють розвитку туризму в країні.
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Варіант 8
1. Сучасні схеми рекреаційного районування світу
2. Тестове завдання
1. За функціональними ознаками розрізняють наступні види рекреаційних районів:
а) гірсько-приморські, приморсько-рівнинні, озерно-річкові, гірські, острівні;
б) урбанізовані, не урбанізовані;
в) поліфункціональні та монофункціональні
г) престижні та непрестижні
2. Яка країна не належить до Європейського рекреаційного макрорайону (за схемою рекреаційного
районування О. Бейдика):
а) Італія;
б) Боснія-Герцеговина;
в) Ізраїль;
г) Франція.
д) Албанія
3. Що в даному переліку соціально-економічних факторів розвитку й розміщення рекреаційних комплексів є
зайвим:
а) доходи населення
б) транспортна інфраструктура
в) вікова структура населення
г) кліматичні та орографічні умови території
д) трудові ресурси
4. Оберіть правильну відповідь: «Сутність закономірності територіальної диференціації рекреаційних
ресурсів»:
а) існують територіальні відмінності в характеристиках рекреаційних ресурсів залежно від місця знаходження
б) рівень розвитку соціальної інфраструктури не впливає на розвиток рекреаційних комплексів
в) відпочинок не визнає територіальних меж, втягуючи в процеси глобалізації все людство
г) зосередження рекреаційного господарства відбувається у місцях, де є для його розвитку найсприятливіші умови
(природні та суспільні).
5. Спеціалізацією чеського курорту Маріанське Лазне є:
а) гірськолижний відпочинок;
б) бальнеолікування;
в) фітотерапія;
г) таласотерапія.
д) кумисолікування
ж) кліматолікування
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Конституційна парламентська монархія на північному заході Європи. Член ЄС, ООН і НАТО. Столиця є є
двомовною і вважається третьою столицею ЄС, тут знаходиться штаб-квартира Ради Міністрів Європейського
Співтовариства, НАТО й інших міжнародних організацій. Цифра сім - фатальна для столиці країни: сім пагорбів, сім
доріг ведуть у місто, влада була закріплена за сімома знатними родами, сім тварин охороняють головну площу міста
Гроті Маркт (на французькій Гран-Плас); у нідерландській версії назви міста - сім букв, споруди семи епох. Цю країну
складно назвати курортною, але все ж найвідоміший курорт унікальних мінеральних вод, відкритих ще стародавніми
римлянами, був створений саме тут, серед мальовничих куточків Арденн – Спа. Завдяки місту Спа, всі оздоровчі
курорти з мінеральними джерелами почали називати спа-курортами. Межує країна з 4 країнами та має вихід до
Північного моря.

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
«Рекреаційні комплекси світу»

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм
Варіант 9
1. Поясніть сутність, спільне та відмінне термінів «рекреація», «відпочинок», «туризм».
2. Тестове завдання
1. До якої групи факторів відноситься «близькість регіонів (країн) – великих споживачів рекреаційнотуристичних послуг»:
а) екологічні
б) соціально-економічні
в) геополітичні
г) історико-культурні
д) природні
2. Внутрішньо цілісна, однорідна, не подільна на технологічні компоненти рекреаційна діяльність – це:
а) тип рекреаційної діяльності
б) елементарне рекреаційне заняття
в) цикл рекреаційної діяльності
г) вид рекреаційної діяльності
д) категорія рекреаційної діяльності
3.Оберіть правильне твердження
а) рекреаційна потреба –це щоденна потреба людини в їжі
б) рекреаційна потреба – це потреба людини в медичному обслуговуванні.
в) рекреаційна потреба – це потреба людини в організованому відпочинку, оздоровленні, туристично-пізнавальній
діяльності, активному проведенні вільного часу
г) рекреаційна потреба – це потреба людини в спортивній діяльності
4. Господарське забезпечення рекреаційно-туристичної діяльності здійснюють:
а) заклади санаторно-курортного лікування
б) музеї
в) транспортні підприємства
г) фінансові та торгівельні підприємства
д) туристичні агенції
ж) екскурсійні заклади
5. Таласотерапія це вид оздоровчої рекреаційної діяльності з використанням:
а) термальних джерелах;
б) мінеральної водои;
в) печер та соляних шахт;
г) морського середовища (морської води, повітря, морських водоростей та відкладів)
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринку туристичних послуг
Азійська країна, розташована на великому півострові в його північно-східній частині, на узбережжі Перської
затоки. Це молода, але одна з найбагатших країн світу. Основа її багатства – чорне золото океанічного шельфу. Ще
півстоліття тому в її столиці не було жодної асфальтованої дороги Зараз ця країна вражає поєднанням східної екзотики
та західних стандартів обслуговування. Білосніжний пісок нескінченних пляжів, квітучі серед пустель сади, сонце
цілорічно, бездонна синява теплої затоки, ювелірні магазини, необмежені можливості шопінгу, рукотворні острови,
величезні хмарочоси, різнобарвні феєричні фонтани, цікаві екскурсії та бездоганний сервіс. Країна з дуже суворими
законами, можливо саме тому відсутня злочинність і саме тому вона приваблива для спокійного відпочинку. В країні
збудована найвища вежа світу Бурж Халіф (828м)

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
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«Рекреаційні комплекси світу»

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм
Варіант 10
1. Рекреаційний вплив на природне середовище. Рекреаційна дигресія.
2. Тестове завдання
1. Які функції виконують базові (первинні) галузі рекреаційних комплексів:
а) лікувально-оздоровчу, пізнавальну, розміщення туристів
б) побутового та транспортного обслуговування рекреантів
г) фінансового та торгівельного обслуговування рекреантів
г) усі варіанти вірні
2. Правові основи організації, охорони та ефективного використання національних природних парків України,
як частини природно-заповідного фонду України, визначає Закон України:
а) Про природно-заповідний фонд України
б) Про туризм;
в) Про курорти;
г) Про захист прав споживача
д) Про охорону атмосферного повітря
3. У якій країні знаходиться мавзолей Тадж Махал:
а) Бангладеш;
б) Непал;
в) Таїланд;
г) Індія
д) Китай
4. Оберіть правильне твердження:
а) рекреаційними вузлами є Велике Сочі, Велика Ялта, Трускавець, Карлові Вари;
б) рекреаційними вузлами є Пуща Водиця, Чорноморка, Кирилівка, Давос;
в) рекреаційними вузлами є Ворохта, Коктебель, Миргород, Судак;
г) рекреаційними вузлами є Судацький, Алуштинський, Євпаторійський адміністративні райони
5. Динаміку розвитку рекреаційних комплексів можна відстежити за наступними показниками:
а) кількість рекреаційно-туристичних закладів, які функціонують
б) кількість осіб, що здійснили санаторно-курортне лікування за певний період;
в) кількість рекреаційно-туристичних закладів, збудованих та відкритих у звітний період;
г) питомий прибуток від рекреаційно-туристичної галузі за звітний період
д) усі варіанти вірні.
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Відпочинок у цій азійській країні – це не лише сонячні пляжі Середземного та Червоного морів, не лише
лікувальні процедури в найглибшій тектонічній западині найсолонішого водного об’єкта світу, а й паломництво до
святих місць – насичених історичними та духовними пам’ятниками. Це сучасна країна, де багата історія поєднується з
розвиненою інфраструктурою туризму, яка може запропонувати безліч варіантів для відпочинку на будь-який смак і
гаманець. Розкішні пляжі, міська метушня, природні заповідники, лікувальні курорти, релігійні святині, торгові
центри, базари, колонії художників, концерти в парку – все це до послуг туристів. Свята Земля, місце змішання
цивілізацій, місце, де зустрічаються Азія і Африка, країна чудес і міражів, народжуваних гарячим сонцем.
Перебуваючи на перехресті іудаїзму, християнства та ісламу, ця країна із століття в століття дбайливо зберігає на своїй
землі святі місця трьох великих релігій. Високий рівень медичних технологій дозволяє розвивати медичний туризм.
Стримуючі чинники – політична нестабільність в регіоні, релігійні протистояння, військові конфлікти.

ЗАТВЕРДЖЕНО
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра туристичного та готельного бізнесу
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для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм
Варіант 11
1. Природно-рекреаційні ресурси США
2. Тестове завдання
1. Оберіть правильне твердження
а) рекреаційні ресурси – природні об’єкти, що знаходяться в межах рекреаційної території
б) рекреаційні ресурси – це об’єкти, явища, процеси природного та антропогенного походження, що
використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації та туризму.
в) рекреаційні ресурси – це здатність природних об’єктів витримувати певне рекреаційне навантаження
г) вірно а, в
2. До природно-антропогенних рекреаційних ресурсів відносяться:
а) бальнеологічні джерела б) національні парки
в) заповідники г) клімат
3. Що в даному переліку видів історико-культурних ресурсів є зайвим:
а) пам’ятки археології (давні стоянки, городища, кургани), б) музеї світового значення
в) театри, г) картинні галереї, д) готелі
4. До подієвих ресурсів не відносяться:
а) бальнеологічні джерела та заповідники
б) виставка квітів та музичний фестиваль
в) релігійні та спортивні свята
г) вірно б, в
5. Оберіть правильне твердження
а) рекреаційна потреба –це щоденна потреба людини в їжі
б) рекреаційна потреба – це потреба людини в медичному обслуговуванні.
в) рекреаційна потреба – це потреба людини в організованому відпочинку, оздоровленні, туристично-пізнавальній
діяльності, активному проведенні вільного часу
г) рекреаційна потреба – це потреба людини в спортивній діяльності
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Країна розміщується на крайньому південному заході Європи, займаючи меншу частину одного з європейських
півостровів. Має вихід до Атлантичного океану, берегова лінія 832 км. Найвища точка г. Сьєрра-да-Ештрела - 1993 м.
Країну перетинають ріки, найбільші з яких - Тежу (Тахо), Дору (Дуеро) і Гвадіана починаються в сусідній країні.
Форма правління - парламентська республіка, форма устрою - унітарна держава. Основні туристичні центри – столиця,
острів за 1000 км на південний захід від столиці та в 700 км від узбережжя Африки, завдяки чому цілий рік на острові
приблизно однакова температура повітря і води. та острови в Атлантичному океані, де туристу пропонують дайвінг,
спостерігати за китами та дельфінами. Плавання з дельфінами організовується з 5 червня по 9 жовтня. Аматори
підводного світу отримують задоволення, насолоджуючись чудовими пейзажами зі скелястими рифами, підводними
печерами і затопленими кораблями. Активне морське життя в цих водах зумовлене безліччю різноманітних риб,
зокрема, риба-папуга, морський окунь, мурена, барракуда, восьминіг, червона кефаль і т. д.
У країні – багата історична спадщина, чудові вина і кухня ( як морська, так і м’ясна ), відмінні готелі з
першокласним сервісом, низька злочинність, теплий помірний клімат і різноманітність видів пропонованого
відпочинку. Тут знайдуть для себе відповідне місце «пляжники», шанувальники історії, підводного плавання, любителі
нічних тусовок і просто любителі добре поїсти і випити. Але це мають бути вельми забезпечені люди. Цю країну
обирають туристи, які після Іспанії, Італії чи Франції хочуть знайти в Європі щось новеньке.
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Варіант 12
1. Сприятливі та стримуючі чинники розвитку рекреаційного господарства в країнах Африки.
2. Тестове завдання
1. До країн, які спеціалізуються на наданні рекреаційних послуг відносяться::
а) Україна, Молдова, Білорусь, В’єтнам
б) Росія, Азербайджан, Південна Корея, Канада
в) Мальдівська Республіка, Сейшельські острови, Мальта, Італія
г) Куба, Бангладеш, США, Намібія
2.Найсприятливішими в Україні для рекреаційного використання є кліматичні умови
а) зони Полісся
б) зони степу
в) Поділля
г) узбережжя Чорного та Азовського морів
3. Найбільша територіальна концентрація рекреаційно-туристичних ресурсів світу характерна:
а) Європі
б) Австралії
в) Північній Америці
г) Африці
4. Оберіть правильну відповідь
а) Україна володіє практично невичерпними запасами лікувальних грязей
б) близько 40% території України вкрито лісами
в) в Україні переважають гірські форми рельєфу
г) в лісовому фонді України переважають соснові ліси
5. Міжнародний поділ праці - це:
а) розподіл виробничих функцій між членами суспільства
б) спеціалізація окремих регіонів країни на виробництві певних видів продукції чи послуг
в) стійка, економічно вигідна спеціалізація окремих країн на виробництві тих чи інших видів продукції чи послуг
г) усі варіанти вірні
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Країна розміщена в Північній Європі, омивається Балтійським морем. Форма правління - парламентська
республіка. Форма устрою - унітарна держава. Основні туристичні центри – столиця - найбільш збережене
середньовічне місто Європи, оточене фортечною стіною. Старе місто, яке поділяється на Вишгород, розміщений на
пагорбі Тоомпеа, і Нижнє місто, оточене середньовічними міськими оборонними спорудами, від яких збереглися 18
веж і фрагменти стін XIII-XVI ст., Нарва - У XVII ст. була одним із найбільших торгових центрів на Балтиці, Тарту друге за величиною місто країни. Відоме одним із найстаріших у Європі університетом, заснованим у 1632 р. за
наказом шведського короля Густава Адольфа, в якому працювали багато знаних учених. На західному узбережжі з
піщаними пляжами і сотнями островів найвідомішим курортом є ярну, його називають літньою столицею. Курорт
відомий унікальним мікрокліматом, грязьовими ваннами і доглянутими парками. Острів Сааремаа (Езель) - другий за
величиною острів Балтійського моря - збереглися дерев'яні вітряні млини, середньовічні кам'яні церкви і стародавні
хутори з критими соломою будівлями.
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1. Законодавче забезпечення рекреаційно-туристичної діяльності в Україні
2. Тестове завдання
1. Взаємообумовлене сполучення типів рекреаційної діяльності, яке виникає на основі ведучого мотиву
рекреаційної діяльності – це:
а) тип рекреаційної діяльності
б) елементарне рекреаційне заняття
в) цикл рекреаційної діяльності
г) вид рекреаційної діяльності
д) категорія рекреаційної діяльності
2. Оберіть правильну відповідь:
а) на розвиток рекреаційних комплексів впливають забрудненість території та близькість потенційно екологічно
небезпечних об’єктів.
б) рівень розвитку соціальної інфраструктури не впливає на розвиток рекреаційних комплексів
в) рекреаційний потенціал – сукупність природних рекреаційних ресурсів території
г) рекреаційна місткість території – сукупність природних та історичних ресурсів території
3. Що в даному переліку соціально-економічних факторів розвитку й розміщення рекреаційних комплексів є
зайвим:
а) доходи населення,
б) транспортна інфраструктура
в) вікова структура населення, г) орографічні умови території
д) трудові ресурси,
ж) географічне положення
4. До якої групи факторів відноситься «рівень доходів населення»:
а) екологічні, б) соціально-економічні
в) геополітичні, г) історико-культурні, д) природні
5. Що в даному переліку соціально-економічних факторів розвитку й розміщення рекреаційних комплексів є
зайвим:
а) рівень забруднення території, б) транспортна інфраструктура
в) рівень доходів населення,
г) цінова політика держави
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Республіка, розміщена в північно-західній частині Південній Америці, її. Незалежність від Іспанії отримала в
1830. До основних природних багатств країни відносять нафту та банани, торгівля якими приносить країні найбільші
прибутки. Значне місце в місцевій економіці посідають також ліси (торгівля деревиною), какао, кава, фрукти тощо.
Країна відома своїми вулканами, серед яких – найвищий діючий вулкан у світі – Котопахі, мангровими і тропічними
лісами, але основна визначна пам’ятка країни – Галапагоські острови. Колись тут провів свої безцінні для науки
дослідження Чарльз Дарвін. Ця країна – одне з найкращих місць на планеті для альпінізму і піших подорожей,
каякингу і дайвінгу, серфінгу і парапланеризму. Тільки в цій країні можна спуститися зі швидкісної гірськолижної
траси прямо в океан, навіть не здивувавши пляжних барменів незвичайною лижною екіпіровкою. Столиця країни
розташована на висоті 2818 м над рівнем моря за 24 км на південь від екватора. Країна увібрала в себе безліч культур і
традицій. Особливо чітко це видно в архітектурі – іспанські, голландські і навіть доколумбові архітектурні мотиви
створили дивну суміш двох епох. З сучасними будівлями американського кварталу сусідять вузькі вулички
Латинського, з неповторними каплицями, церквами, монастирями, будинками з каменю і необпаленої цегли
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Фактори та особливості розвитку рекреаційно-туристичних комплексів країн Південно-Західної Азії
(Туреччина, Кіпр, Ізраїль, ОАЕ тощо)
2. Тестове завдання
1. Оберіть правильну відповідь: «Сутність закономірності глобалізації рекреаційних процесів:
а) існують територіальні відмінності в характеристиках рекреаційних ресурсів залежно від місця знаходження
б) рівень розвитку соціальної інфраструктури не впливає на розвиток рекреаційних комплексів
в) рекреаційно-туристична діяльність є своєрідним локомотивом глобалізаційних процесів, оскільки відпочинок не
визнає територіальних меж, втягуючи в процеси глобалізації все людство
2. Що в даному переліку природних факторів розвитку й розміщення рекреаційних комплексів є зайвим:
а) кліматичні умови, б) бальнеологічні джерела
в) форми рельєфу,
г) рівень кваліфікації працівників
д) розвинена транспортна інфраструктура, ж) унікальність та екзотичність природних об’єктів
3. Золоте узбережжя - один із загальновизнаних центрів серфінгу:
а) Австралії; б) США;
в) Мальдівських островів; г) Куби.
4. Гірськолижний курорт Домбай знаходиться в:
а) США (Аппалачі);
б) Росії (Північний Кавказ);
в) Швейцарія (Альпи);
г) Україна (Карпати).
5. Одна з найдовших печер світу «Оптимістична» знаходиться в:
а) Тернопільській обл..
б) Київській обл..;
в) Полтавській обл. ;
г) Криму.
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Існує декілька теорій щодо походження назви цієї центральноамериканської країни, але досі жодна з них не має
наукового обґрунтування. Згідно з однією з легенд назва країни походить від вислову Христофора Колумба. Під час
своєї останньої, четвертої подорожі в Новий Світ в 1502 р. його корабель потрапив в сильну бурю і коли йому вдалося
врятуватися він вигукнув «Gracias a Dios que hemos salido de estas …» (Дякую Богові, що нам вдалося вибратися з цих
глибин). Цей вислів дав назву мису Грасіас а Діос (Cabo Gracias a Dios) та країні, що в перекладі означає – глибокі
води. Перша згадка назви для позначення місцевості на захід від мису Грасіас а Діос з'явилася в текстах в 1607 році.
Зараз – це одна з найменш розвинених країн Центральної Америки так звана «бананова республіка». Назва столиці в
перекладі означає «Срібна гора». Найбільш цікавий туристичний маршрут країни пролягає по місцях, пов’язаних з
древніми індійськими цивілізаціями даного регіону, і тягнеться від Карибського узбережжя країни (місто ПуертоКортес), через столицю, до затоки Фонсека на узбережжі Тихого океану. Також країна славиться своїми
багаточисельними святами та карнавалами. Має вихід до Карибського моря та Тихого океану. Острови Іслас-де-лаБайя в Карибському морі є в даний час справжнім раєм для аквалангістів та любителів сноркелінгу
1.
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1. Фактори та особливості розвитку рекреації і туризму в країнах Альпійського рекреаційного мезорайону
2. Тестове завдання
1. В якій країні майже 75% рослин та 93% птахів є ендеміками:
а) Австралії
б) Новій Зеландії;
в) Намібії;
г) Філіппінах.
2. «Карибським Монте-Карло» називають острів:
а) Гаїті,
б) Аруба;
в) Ямайка; г) Барбадос.
3. Найбільше у світі солоне озеро, де водяться крокодили, знаходиться :
а) в Домініканській республіці, б) на Кубі;
в) в Нігерії;
г) на Мадагаскарі.
4. Господарське забезпечення рекреаційно-туристичної діяльності здійснюють:
а) заклади санаторно-курортного лікування
б) музеї
в) транспортні підприємства
г) фінансові та торгівельні підприємства
д) туристичні агенції
ж) екскурсійні заклади
5. Що в даному переліку є зайвим: «Основні завдання ЮНВТО :
а) стимулювання розвитку туризму як засобу росту економічних показників;
б) розвиток туризму як чинника миру та взаємного співробітництва між країнами;
в) реалізація посередництвом туризму прав людини на відпочинок і свободу пересування незалежно від раси, статі,
мови та релігії;
г)зосередження уваги на країнах, що розвиваються, в сфері туризму;
д)проведення науково-дослідної роботи в сфері туризму
ж) укладання договорів на фінансове та торгівельне обслуговування рекреантів
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Країна острівна, розташована в межах Американського туристичного регіону. Омивається водами моря, затоки
та океану. Відстань до світового економічного лідера – 180 км. Стримуючий чинник розвитку туризму – тропічні
урагани. Свого часу одна з не багатьох країн світу безкоштовно лікувала дітей з СРСР, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи. Економічно країна небагата, однак, заборонено жебракування. Туристичний центр –
курорт Варадеро. Розвивається пляжно-купальний туризм, дайвінг. Особливість – влітку біля узбережжя багато медуз,
рекомендують одягати захисний одяг. Ця країна, знайома багатьом своїми карнавалами, розвагами, всілякими
стравами місцевої кухні і, звичайно ж, легендарними сигарами. Скуштувати справжній міцний ром можна лише тут.
Напевно, саме його пили декілька століть тому знамениті й страшні пірати Карибського моря. Найцікавішим містом
для любителів пізнавального туризму є столиця країни.
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1. Гірськолижні курорти України: фактори розвитку, розміщення
2. Тестове завдання
1. На території якої країни збереглася велика кількість культурно-історичних пам'яток цивілізації майя:
а) Куби;
б) Уругваю;
в) Гватемали;
г) Бразилії?
д) США
2.Оберіть правильну відповідь
а) Україна володіє практично невичерпними запасами лікувальних грязей
б) близько 40% території України вкрито лісами
в) в Україні переважають гірські форми рельєфу
г) в лісовому фонді України переважають соснові ліси
3. Предмет вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу»:
а) світові та регіональні системи і комплекси рекреаційно-туристичної спеціалізації,
б) рекреаційний комплекс України
в) процеси формування та розвитку рекреаційної галузі та рекреаційних комплексів
г) вірно а, б
4. На території якої країни знаходяться руїни Мачу-Пікчу (древнього міста інків):
а) Мексики;
б) Нікарагуа;
в) Еквадору;
г) Перу
5.Які види мінеральної води України мають світове значення
а) Боржомі
б) Нафтуся
в) Миргородська
г) Нарзан
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Держава у Вест-Індії на однойменному острові та прилеглих до нього дрібних островах у Карибському морі.
Площа 11,5 тис. км². Офіційна мова — англійська. Входить до складу Британської Співдружності. Це третій за площею
острів у складі Великих Антильських островів. Про цей острів Христофор Колумб почув від індіанців під час другої
експедиції. Вони стверджували, що на сусідньому острові, трохи на південь, можна знайти багато золота. 1494 року
іспанці відкрили острів і нарекли його на честь королівської сім'ї островом Фердинанда й Ізабелли, проте назва не
прижилася й залишилася місцева, індіанська, Шамаїка, що означає «земля джерел». 6 серпня 1962 року держава
здобула незалежність, проте залишилася в складі Співдружності націй, очолюваної Великобританією. Країна—
популярний багатий курорт. Самобутня культура місцевих жителів, своєрідна культура «раста», музика «регбі»
мальовничі гірські ландшафти, красиві водоспади, сотні кілометрів першокласних пляжів та фауністичне багатство
прибережних вод— головні туристичні «козирі» острова. З природних привабливих об’єктів найвідоміші — пляжі
Монтего-Бей. З культурних пам'яток — меморіал Родні в Спаніш-Таун, Королівський дім (колишня губернаторська
резиденція) і собор Святої Катерини (17 століття).
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Варіант 17
Природно-рекреаційні ресурси та найбільші рекреаційно-туристичні центри Австралії
Тестове завдання
1. До природно-антропогенних рекреаційних ресурсів відносяться:
а) бальнеологічні джерела, клімат, моря
б) національні парки, заповідники, ботанічні сади
в) озера, полоїди, карстові печери
г) усі варіанти вірні
2. На території якої країни знаходиться приморський курорт Пхукет:
а) Індонезії;
б) Індії;
в) Таїланду;
г) Філіппін
3. Рекреаційні ресурси території – це:
а) об’єкти, процеси, явища природного та антропогенного походження, які використовуються або можуть бути
використані для рекреації та туризму
б) просторово організована на певній території сукупність функціонально і територіально між собою поєднаних
рекреаційних установ
в) здатність певної території забезпечувати здійснення комфортної рекреаційної діяльності
4. Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу»:
а) вивчення умов формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів
б) ознайомлення з системами організації рекреаційної діяльності населення для відновлення фізичних і духовних
сил
в) вивчення територіальної організації регіональних рекреаційних комплексів
г) усі варіанти вірні.
5. Який туристичний регіон не виділяється згідно схеми поділу, запропонованої Світовою Туристичною
Організацією:
а) Африканський;
б) Європейський;
в) Близькосхідний ;
г) Далекосхідний.
д)Азійсько-Тихоокеанський
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Назва країни перекладається як «багатий берег» — невелика країна в Центральній Америці, , на сході —
омивається Карибським морем, на заході — Тихим океаном. 18 вересня 1502 Христофор Колумб на невеликому
острові біля берегів Карибського моря зустрів тубільців, що носили золоті прикраси. Іспанські літописці за
розповідями Колумба назвали цю землю назвою що іспанською означає «багатий берег». Рівень грамотності в державі
становить 94.9% і є одним із найвищих у світі. Практично в кожному селищі є власні навчальні заклади.
Багаточисельні національні парки, печери (у т.ч. і підводні), різноманітні історичні місця та пам’ятники архітектури,
археологічні пам’ятки та давньоіндійські поселення, а також водоспади, мальовничі річкові долини та багатство
тропічної флори і фауни – це головні рекреаційно-туристичні ресурси країни. Туризм забезпечує до 7% ВВП країни.
Щороку до країни приїздить близько 1 млн іноземних туристів. Основні приваби для туристів — екологічні цікавинки:
діючі вулкани (практикується їх відвідування), гірські ріки (сплав на плотах), тропічні ліси.
1.
2.
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Варіант 18
1. Рекреаційно-туристичне господарство країн Карибського басейну.
2. Тестове завдання
1.Оберіть правильну відповідь
а) Україна володіє практично невичерпними запасами лікувальних грязей
б) близько 40% території України вкрито лісами
в) в Україні переважають гірські форми рельєфу
г) в лісовому фонді України переважають соснові ліси
2. Оберіть правильну відповідь: «Види курортів за використанням лікувальних властивостей природних умов
та ресурсів»:
а) бальнеологічні, кліматичні, бальнеогрязево-кліматичні
б) лікувально-оздоровчі, оздоровчо-профілактичні, профілактичні
в) середземноморські, червоно морські, гірськолижні
г) усі варіанти вірні
3. Кількість осіб (рекреантів), які без істотної шкоди для природного комплексу можуть перебувати на
певній території протягом одиниці часу - це:
а) рекреаційне навантаження
б) рекреаційний цикл;
в) рекреаційний потенціал;
г) рекреаційна ємність
4. Знайдіть неправильну відповідь: «Основний стримуючий чинник розвитку туризму в Україні»:
а) військовий конфлікт на сході країни
б) бідність природно-рекреаційних ресурсів;
в) недосконалість рекреаційно-туристичної інфраструктури;
г) економічна криза
5. Які курорти знаходиться на території Туреччини:
а) Шарм-ель-Шейх і Хургада
б) Канни і Марсель;
в) Анталія і Кушадаси;
г) Пула і Дубровник.
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
В розпорядженні цієї південноамериканської країни можливості для пригодницького, винного та
гастрономічного туризму; також більшість туристичних маршрутів охоплюють історичні і об'єкти культурної
спадщини. Спа-та оздоровчі тури в країну можна поєднати з гірськолижним відпочинком, а також оглядом природних
визначних пам'яток. Уздовж берегової лінії, що розтягнулася на 4 тисячі кілометрів, розташовано безліч серфінг-шкіл.
Також в країні популярні рафтинг-тури, каякінг, а також дайвінг, в тому числі навколо острова Пасхи. Набирає
популярність і астрономічний туризм - в країні є величезна кількість телескопів, частина з яких доступна для туристів.
Такий вид екскурсій розвинений тут завдяки унікальному географічному положенню: ясна погода і відсутність хмар
робить цю країну привабливою для аматорів астрономії. Більшість обсерваторій знаходиться в пустелі Атакама.
Туристичні подорожі в Антарктиду, що стартують з Пунта-Аренаса, також залучають все більше бажаючих.
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1. Рекреаційне районування України (за схемою О. Бейдика)
2. Тестове завдання
1. Які чинники впливають на здійснення рекреаційної діяльності:
а) рекреаційні потреби
б) рекреаційні ресурси
в) фінансові можливості рекреанта
г) усі варіанти вірні
2. Оберіть правильну відповідь
а) Україна володіє практично невичерпними запасами лікувальних грязей
б) близько 40% всієї території України вкрито лісами
в) в Україні переважають гірські форми рельєфу
г) в лісовому фонді України переважають соснові ліси
3. Який із перерахованих національних парків вважається першим , створеним ще в 1872р.:
а) Гунунг Мулу;
б) Маунт-Кук;
в) Єллоустонський;
г) Діндер
4. На долю якого субрегіону Азійсько-Тихоокеанського регіону припадає майже 60% усіх міжнародних
туристичних прибуттів до регіону:
а) Південно-Східна Азія;
б) Північно-Східна Азія;
в) Південна Азія;
г) Океанія
5. Медична наука, що вивчає використання природних чинників для відновлення здоров'я людини називається:
а) валеологія;
б) рекреалогія;
в) курортологія;
г) нетрадиційна медицина;
д) реабілітологія
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Країна розташована в Азії, на великому півострові в його північно-східній частині. Це молода, але одна з
найбагатших країн світу. Основа її багатства – чорне золото океанічного шельфу. Ця країна вражає поєднанням східної
екзотики та західних стандартів обслуговування. Білосніжний пісок нескінченних пляжів, квітучі сади серед пустель,
сонце цілорічно, бездонна синява теплої затоки, ювелірні магазини, необмежені можливості шопінгу, рукотворні
острови, величезні хмарочоси, різнобарвні феєричні фонтани, цікаві екскурсії та бездоганний сервіс. Країна з дуже
суворими законами, можливо саме тому відсутня злочинність і саме тому вона приваблива для спокійного відпочинку.
В країні заборонені азартні ігри та продаж алкоголю за виключенням окремих небагаточисельних торгівельних та
ресторанних закладів і лише для туристів. Купальні костюми дозволяються лише на пляжах та поблизу готельних
басейнів. В країні збудовано безліч хмарочосів, серед яких найвища вежа світу – Бурж Халіф та унікальний в своєму
роді готель «Парус», власник якого вважає його «семизірковим».
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1. Фактори розвитку рекреаційних комплексів Австралійсько-Океанійського рекреаційного макрорайону
2. Тестове завдання
1 За кількістю міжнародних туристських прибуттів лідируючу позицію в світі займає:
а) США
б) Японія
в) Франція
г) Німеччина
2. «Меккою» міжнародного туризму називають:
а) Південну Європу;
б) країни карибського басейну;
в) Францію;
г) Південно-Східну Азію.
3.Серед 10 держав-світових лідерів у витратах на туризм, більшість держав –
а) європейські;
б) південноамериканські
в) азійські
г) північноамериканські
4.Що з нижче перерахованого є зайвим: «Залежно від мотиву (суспільна функція) рекреаційна діяльність може
бути»:
а) самодіяльною.;
б) оздоровчо-спортивною (мотивом);
в) пізнавальною.
г) лікувально-курортною
5. Знайдіть неправильне твердження:
а) рекреація є інтенсивним засобом відновлення робочої сили та зростання продуктивності праці працівників.;
б) 20% - тобто 1/5 всього населення світу – щорічно бере участь у рекреаційній діяльності та поїздках;
в) туризм формує близько 6% світового загального обсягу експорту товарів та послуг, 5%
загального обсягу світового ВВП та 7% загального числа робочих місць.
г) туризм формує близько 16% світового загального обсягу експорту товарів та послуг, 25%
загального обсягу світового ВВП та 37% загального числа робочих місць
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Країна знаходиться на південному сході Азіїї. Колишня колонія Франції. У багатьох людей старшого віку
асоціюється з кривавою війною та базарами ширпотребу, говірливими продавцями і смаженими оселедцями. Але
зараз ця країна пропонує дуже цікаву туристичну програму і гостинно зустрічає туристів. Перш ніж, поїхати до цієї
країни, необхідно дізнатися, коли в ній наступає пік туристичного сезону. Насправді, на курортах цієї країни
можна відпочивати цілий рік, однак, головна неприємність, яка заважає повноцінному відпочинку — велика
кількість опадів. В різний час на різних територіях країни настає так званий сезон дощів. Це пов’язано з тим,
що країна перебуває в субекваторіальній зоні, де панують мусони. Влітку дме вологий мусон (південний та
південно-західний), а взимку — сухий (північно-східний). Відпочинок в країні хороший тим, що сюди можна
поїхати взимку і насолодитися природою, морем і сонцем в той час, коли в Україні сніг та морози. Туризм
має декілька напрямів - пляжний, екскурсійний, спортивний та релігійний. Найбільші курорти Нячанг, Фантьет,
Далат, Вунгтау, Дананг, Хойан, Хюе, острів Фукуок.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
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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
«Рекреаційні комплекси світу»

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм
Варіант 21
1. Бальнеологічні ресурси: види, запаси та розміщення в Україні
2. Тестове завдання
1. Під терміном “рекреація” розуміють:
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. Навідоміші курорти Карпатського рекреаційного району:
а) Трускавець та Моршин;
б) Велика Багачка та Яворів;
в) Куяльник та Хмільник;
г) усі варіанти вірні
4. Таласотерапія це лікування:
а) в термальних джерелах;
б) мінеральною водою;
в) в печерах та соляних шахтах;
г) морським середовищам (морською водою та повітрям)
5. Оберіть правильну відповідь: «В процесі технологічної оцінки рекреаційних ресурсів оцінюється:
а) рекреаційна потреба.
б) рекреаційний мотив;
в) придатність рекреаційних ресурсів території для певного типу рекреаційних занять.
г) вплив природних факторів на організм людини.
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування
О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Азійська маленька, мирна та багата країна, що розташована в північній частині третього за величиною острова
світу - Борнео. ЇЇ назва перекладається як «обитель мира». Це країна з суворими мусульманськими законами. Вона
приваблює туристів чистими пляжами, мальовничими водоспадами, первозданними лісами, де водяться екзотичні
представники флори і фауни, а також можливістю познайомитись з традиціями і звичаями корінного населення, що
живуть в густих екваторіальних лісах. Алкоголь заборонений з 1991р., норми поведінки в громадських місцях
достатньо суворі. Кухня схожа на малазійську та сінгапурську. Ця країна визнана світовим центром екологічного
туризму. Головним стримуючим чинником розвитку туризму є нерозвиненість інфраструктури в регіонах. Переважна
більшість туристів із Малайзії
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм
Варіант 22
1. Гірськолижні курорти України
2. Тестове завдання
1. Які підприємства у функціональній структурі ТРК не відносяться до категорії первинних:
а) санаторії;
б) бази відпочинку;
в) транспортні підприємства, що здійснюють перевезення туристів;
г) туристичні бази.
2. Що в переліку видів лікувальних грязей є зайвим:
а) мулові; б) торфяні;
в) сопкові г) нейтральні
3. Територіальне поєднання рекреаційних пунктів називається:
а) рекреаційним вузлом;
б) курортом;
в) рекреаційним регіоном;
г) рекреаційною зоною
4. Назвіть світового лідера серед туристичних регіонів за обсягами акумуляції туристичних потоків:
а) Африканський;
б) Європейський;
в) Азійсько-Тихоокеанський ;
г) Американський.
5. У якій європейській столиці розташований музей Прадо:
а) Рим;
б) Мадрид;
в) Лісабон;
г) Париж?
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Азійська держава, місто, столиця одночасно. Розташована на одному великому острові, та ще до її складу входять
63 дрібних островів. Входить в двадцять найменших країн у світі. Головний символ – риба з головою лева - Мерліон,
національна квітка – орхідея. Міжнародний аеропорт Чангі є найбільшим у всій Південно-Східній Азії, його
пасажиропотік понад 36 млн людей за рік. Морський порт теж один із найбільших у світі: одночасно у порту може
перебувати 1000 суден. Завдяки своїй судовій системі та законодавству країна вважається однією з найбезпечніших та
законослухняних, а рівень злочинності тут один з найнижчих у світі. У країні не має власних мінеральних ресурсів,
тому вона імпортує не лише пісок, а навіть прісну воду. Середня тривалість життя жителів - 80 років. Країна є 4-м
провідним фінансовим центром світу, після Лондона, Нью-Йорка і Гонконгу. Одна з візитних карток країни - це
унікальний п'ятизірковий готельний комплекс Marina Bay Sands, що складається з трьох 200-метрових 55-поверхових
веж. На дахах веж розташований майданчик SkyPark у вигляді корабля, на якому є 150-метровий басейн. Вхід на
оглядовий майданчик коштує 20 SGD, але поплавати в басейні вдасться лише в тому випадку, якщо ви постоялець
готелю, а підійти до басейну туристам дозволяється один раз на день - о 14:00 і тільки на 15 хвилин. У країні є два
етнічних райони - Little India («Маленька Індія») і Chinatown («Китайський квартал»). Спочатку ці райони були
створені для адаптації іммігрантів, але зараз вони втратили первісне значення і залишаються культурними центрами,
де можна покуштувати традиційну кухню і придбати національні товари.
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Варіант 23
1. Види рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському рекреаційному районі
2. Тестове завданя
1. Для віднесення мінеральних вод до тієї чи іншої бальнеологічної групи використовується сукупність
кількісних показників і ознак:
а) сумарний вміст розчинених компонентів та насиченість
б) іонний склад мінеральних вод та вміст у водах терапевтичне активних компонентів (мінеральних і органічних)
в) температура, радіоактивність та величина рН
г) усі варіанти вірні
2. У якій країні був збудований перший тематичний парк Леголенд:
а) Данії;
б) Німеччині;
в) Бельгії;
г) Швеції?
3. Про яку країну говорять, що у ній Арктика мирно уживається із субтропіками:
а) Швейцарію;
б) Угорщину;
в) Нідерланди;
г) Фінляндію?
4. Оберіть правильну відповідь: «Сума окремих видів попиту на різноманітні матеріальні блага і послуги, які
представляє туристичний ринок це:
а) рекреаційна потреба.; б) рекреаційний мотив;
в) рекреаційний попит.
г) рекреаційне заняття
5. Оберіть правильне твердження:
а) у структурі Світової спадщини ЮНЕСКО переважають природні об'єкти, їх частка досягає майже 80 %, трохи
менше 20 % - питома вага культурних об'єктів;
б) у структурі Світової спадщини ЮНЕСКО співвідношення між культурними і природними об'єктами майже
однакове;
в) до Світової спадщини ЮНЕСКО включені лише культурні об'єкти;
г) у структурі Світової спадщини ЮНЕСКО переважають культурні об'єкти, їх частка досягає майже 80 %, трохи
менше 20 % - питома вага природних об'єктів
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Дивний та екзотичний світ тропіків, прекрасних пляжів, бурхливих водоспадів та смачного чаю відкриється
кожному, хто вирішив відвідати цей маленький острів - країну в Індійському океані. На узбережжя острова
приїжджають сотні тисяч туристів практично цілий рік, тому що лише тут можна побачити залишки давніх міст та
будівель, лише тут можна поринути у кристально чисту воду та побачити багатий підводний світ у всій своїй красі. І
саме на цьому острові до цих пір існують старовинні методи лікування багатьох хвороб. За допомогою аюрведи,
ароматерапії прекрасно знімається стрес, очищується організм – безліч рецептів, перевірених досвідом і часом.
Любителі активного відпочинку тут знайдуть для себе заняття до душі: рафтинг, лазання по скелях, трекінг у горах,
прогулянки джунглями, екотури, дайвінг, рибальство, парасейлінг, серфінг, віндсерфінг - і це далеко не повний
перелік того, чим можна зайнятися на цьому казковому острові. Клімат на острові субекваторіальний та
екваторіальний мусонний. Середньорічна температура близько +29◦С З, в той же час у гірській частині - від +16◦С до
+24◦С. Вологість повітря 75%. Сезон дощів продовжується із травня по вересень та з жовтня по квітень. Сонце на
острові дуже підступне, згоріти можна навіть в похмуру погоду. Тому, вирушаючи в подорож до цієї країни, варто
поклопотатися про відповідний одяг. Тут є безліч пам'яток архітектури, давні міста, старовинні монастирі, іригаційні
(зрошувальні) системи, шикарні королівські палаци та сади.
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Варіант 24
1. Оздоровчо-спортивна діяльність: сутність, види, особливості
2. Тестове завдання
1 Природними ресурсами для розвитку екологічного туризму є:
а) пляжі;
б) лікувальні грязі;
в) джерела мінеральних вод;
г) джунглі Амазонії..
2. Оберіть правильне твердження:
а) категорія "рекреаційні ресурси території" є незмінною у часі і залежить від природно-ресурсної забезпеченості
окремих територій або країн;
б) категорія "рекреаційні ресурси території" є змінною у часі і залежить від природних особливостей території,
потреб суспільства та рівня розвитку продуктивних сил;
в) категорія " рекреаційні ресурси території " залежить від потреб суспільства і наявності вільного часу;
г) категорія " рекреаційні ресурси території " є історично змінною і залежить лише від моди на відпочинок.
3. Що у даному переліку не відноситься до подійних ресурсів":
а) виставка квітів;
б) музичний фестиваль;
в) карнавал;
г) національний парк.
4. Під терміном “рекреація” розуміють:
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.
5. На території якої країни знаходиться озеро Роторуа:
а) Австралія;
б) Кенія;
в) Нова Зеландія;
г) Бразилія
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Острівна держава розташована в південно-західній частині Індійського океану, приблизно в 900 км на схід від
Мадагаскару, є частиною архіпелагу Маскаренских островів, У країні не діє «зоряна » система класифікації готелів –
категорії визначені умовно відповідно до стандартів Швейцарської готельної асоціації, але відповідають найвищим
запитам. Навіть у бунгало і невеликих недорогих студіях умови проживання досить комфортні. Природа острова
дивує своїми контрастами: гори з лісовими масивами, згаслі вулкани, скелясті обриви, безбережні рівнини, плато,
унікальні заповідники, численні водоспади та озера, а також коралові рифи, рідкісної краси підводний світ і
безтурботні золоті піски безкрайніх пляжів. Бувалі туристи радять зробити на острові 7 речей: 1. вдатися блаженному
байдикування на чудових пляжах, під шелест океанських хвиль; 2. побродити серед колоніальних особняків столиці
Порт
–Луї;
3. власним прикладом довести, що Маврикій – весільний напрямок номер один, і влаштувати церемонію одруження
(або святкування річниці сімейного життя); 4. покуштувати національний напій Маврикія – ром «Грін Айленд»; 5.
захопитися творчістю природи на семикольоровій дюні Шамарель; 6. порибалити у відкритому морі на тунця; 7.
осідлати примхливу хвилю в бухті Тамарін, приєднавшись таким чином до серферскої громадськості.

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
«Рекреаційні комплекси світу»

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм
Варіант 25
1. Функції рекреаційної діяльності
2. Тестове завдання
1.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
2. Знайдіть неправильне твердження:
а) рекреація є інтенсивним засобом відновлення робочої сили та зростання продуктивності праці працівників.;
б) 20% - тобто 1/5 всього населення світу – щорічно бере участь у рекреаційній діяльності та поїздках;
в) туризм формує близько 6% світового загального обсягу експорту товарів та послуг, 5%
загального обсягу світового ВВП та 7% загального числа робочих місць.
г) туризм формує близько 16% світового загального обсягу експорту товарів та послуг, 25%
загального обсягу світового ВВП та 37% загального числа робочих місць
3. Які курорти знаходиться на території Франції:
а) Шарм-ель-Шейх і Хургада
б) Фамагуста і Ларнака;
в) Канни і Ніца;
г) Пула і Дубровник.
4. Золоте узбережжя - один із загальновизнаних центрів серфінгу:
а) Австралії;
б) США;
в) Мальдівських островів;
г) Куби.
5. Гірськолижний курорт Закопане знаходиться в:
а) Польщі (Татри);
б) Росії (Північний Кавказ);
в) Швейцарії (Альпи);
г) Україні (Карпати).
3. Ситуаційне завдання. За нижченаведеним описом встановіть;
- про яку країну йде мова;
- до якого рекреаційного макро- та мезорайону вона відноситься (за схемою рекреаційного районування О.Бейдика);
- які її рекреаційно-туристичні ресурси
- якими видами туризму вона представлена на регіональному та світовому ринках туристичних послуг
Північноєвропейська країна, розташована на півострові, межує з 3 країнами, є морською державою. Виникнення
держави відбувалось в епоху вікінгів. З 1380 р. по 1814 р. - під владою Данії, а потім Швеції. У 1905 р. - проголошення
незалежності. В Першій світовій війні дотримувалась нейтралітету. З 1940 по 1945 р. окупована німецькими військами.
Лише 3 % території придатні для землеробства. Близько третини території вкрито лісами. Член НАТО, Шенгенської
зони. Туристичною базою є гірські ландшафти, фіорди та льодовики, де цілий рік можна займатись зимовими видами
спорту. Тут неодноразово проводились Зимові Олімпійські ігри. Цікавими є пам'ятники епохи вікінгів, неолітичні
наскельні зображення в м. Альта. В країні народився та проживав відомий мандрівник Тур Хейердал.

