
І.О. Кочергін 
242 ТУРИЗМ 

Контрольна робота з дисципліни «Історія туризму» 
1. Що вивчає історія туризму? 
2. В чому полягає значення туризму? 
3. Які поняття відносять до релігійного паломництва? 
4. Яке поняття означає морську подорож? 
5. Де і коли з’явилася перша відома нам географічна мапа? 
6. Який народ першим вийшов на кораблях до Атлантичного океану? 
7. Хто дав назву частинам світу Європі та Азії? 
8. Хто з давньогрецьких мореплаців дісталися Кавказу? 
9. Хто вважається батьком географії? 
10. Хто розробив мапу, якою європейці користувалися до XV ст.? 
11. Встановіть відповідність грецьких і українських слів? Катагогія, пандокея, сфрагіс, ксен 
12. Як нині називається один з найдавніших курортів Європи – Цивітас Аврелія Аквензіс? 
13. Назвіть дива світу, які належали до найвідоміших семи див світу в Даній Греції? 
14. Хто вважається першовідкривачем Британії? 
15. Де з’явилися перші путівники (ітінерарії) з вказуванням маршруту? 
16. Хто є легендарним відкривачем Америки? 
17. Хто відкрив мис Доброї Надії в південній Африці? 
18. Хто здійснив першу навколосвітню подорож? 
19. Хто перший з європейців ступив на землю Австралії? 
20. Хто першим пройшов через Беренгову протоку? 
21. Хто з українців вперше здійснив навколосвітню подорож? 
22. Хто з названих мореплавців відкрив Антарктиду? 
23. Вкажіть в якому місті відкрилася перша кав’ярня в Європі у XVII ст.? 
24. Де з’явився один з перших готелів сучасного типу у XVIII? 
25. Як називався заклад харчування, відкритий М. Буланже наприкінці XVIII ст.? 
26. Яку націю у XVIII ст. називали нацією мандрівників? 
27. Коли і куди була здійснена перша гірська екскурсія? 
28. Хто і коли започаткував мандрівки на повітряній кулі? 
29. Де вперше ввели оплачувані відпустки? 
30. Встановіть відповідність між винаходами та винахідниками ХІХ початку ХХ ст..? 
31. Як називалися перші автобуси на паровому двигуні? 
32. Коли започатковані морські круїзи через Атлантику? 
33. Коли були започатковані регулярні авіаперевезення між Америкою та Європою? 
34. В якому році Ліга Націй запропонувала єдину форму закордонного паспорту? 
35. Як називалась мережа фешенебельних готелів, які виникли у 1898 р. а Лондоні? 
36. Як називалась мережа ночівель, заснована Артуром Хайнеманом? 
37. У 1921 р. виникла мережа під назвою White Castle, заснована У. Ендерсоном та Б. Інгремом в 

США. Що це були за установи? 
38. Хто і коли організував першу спеціалізовану екскурсію? 
39. Коли виникло найстаріше туристичне агентство США Ask Mr. Forester? 
40. Де виникло одне з перших бюро подорожей К. Різель? 
41. Як перекладається термін «курорт»? 
42. Хто започаткував екологічний туризм і як називалась його організація?  
43. Встановіть відповідність між закладами і датами? Four seasons, McDonalds,, Pizza Hut, Holiday 

Inn 
44. Як називалась перша міжнародна туристична організація? 
45. Назвіть тенденції сучасного туризму? 
46. Хто з арабських географів першим описав землі Русі? 
47. Який мандрівник одним з перших описав землі Запорозької Січі? 
48. Знайдіть відповідність між засновниками та парковими комплексами? Тростянець, Софіївка, 

Браницький, Фальц-Фейн 
49. Коли засновано Український комітет краєзнавців? 
50. Який курортний комплекс України називають Карпатським Давосом? 

 
Література:  
Устименко Л.М. Історія туризму. Навчальний посібник. – К.: Альтпрес, 2005. – 320 с. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

