
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРАЄЗНАВСТВО, КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» 

 

Типові тестові питання за змістовими модулями 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні та методологічні засади краєзнавства 

 

1. Хто першим в Україні обґрунтував поняття «краєзнавство» як 

науку і виклав його суть, значення та місце в житті народу? 

А) П. Тутковський;          

Б) С. Рудницький;         

В) І. Франко;        

Г) Я. Жупанський. 

 

2. До якої групи джерел національного краєзнавства належать архіви 

музеїв? 

А) краєзнавчої бібліографії;                      

Б) картографічних;                                 

В) офіційних;                         

Г) друкованих. 

 

3. До якої форми краєзнавства відносять недержавні громадські 

організації? 

А) до державної;                      

Б) до суспільної;                             

В) до освітньої.                                                         

 

4. Коли був створений Інститут історії України Національної академії 

наук України? 

А) 1921 р.;                         

Б) 1936 р.;                       

В) 1945 р.;                    

Г) 1990 р.             

 

5. Хто сьогодні очолює Інститут історії України Національної 

академії наук України? 

А) П. Тронько;             

Б) С. Рудницький;          

В) Я. Жупанський;         

Г) В. Смолій. 

 

6. Найпростіша короткочасна форма туристичної роботи з метою 

оздоровлення та загартування організму – це: 

А) прогулянка;                

Б) похід;                      

В) екскурсія;                

Г) експедиція. 

 

7. Вивчення кількісних показників та відповідна характеристика 

об'єктів і явищ – це який метод туристсько-краєзнавчої діяльності? 

А) літературний;                                                   

Б) картографічний;                                               

В) візуальний; 

Г) статистичний. 



8. Дослідження маловідомих сторінок історії України, позбавлення 

хибних нашарування на значні пласти нашої історії, – це завдання якого 

напрямку краєзнавчих досліджень? 

А) географічного краєзнавства;                          

Б) етнографічного краєзнавства;                      

В) історичного краєзнавства;           

Г) літературного краєзнавства. 

 

9. Діяльність різноманітних недержавних товариств, спілок, клубів, 

об'єднань щодо організації краєзнавчих досліджень – це рівень:  

А) державного краєзнавства;                    

Б) шкільного краєзнавства;                     

В) громадського краєзнавства. 

 

10. До якої форми учнівсько-студентської туристично-краєзнавчої 

роботи відносять зустрічі із славетними земляками? 

А)   до стаціонарної форми;                              Б)    до похідної форми. 

 

11. Твори архітектури, монументальної скульптури та живопису, 

елементи або структури археологічного характеру, написи, печери та групи 

елементів, що мають значну універсальну цінність з погляду історії, 

мистецтва або науки – це: 

А)    визначні місця;                                              

Б)    пам’ятки;                                                     

В)    літературні джерела;                

Г)   ансамблі. 

 

12. Коли було створено ботанічний сад у м. Львові? 

А)   1830 р.;                    

Б)   1852 р.;                    

В) 1861 р.;                    

Г) 1917 р. 

 

13. Перший державний степовий заповідник на території України, 

який було створено в 1921 р., має назву:  

А)    «Конча-Заспа»;                                      

Б)    «Кара-Даг»;                                          

В)    Біловезька пуща;               

Г)   «Асканія-Нова». 

 

14. У якому році вперше в Україні було опубліковане зведення 

державних природних заповідних об’єктів – книга Харківської 

природоохоронної інспектури? 

А) 1919 р.;                         

Б) 1921 р.;                         

В) 1926 р.;                     

Г) 1932 р.       

 

15. В 2004 р. Верховною Радою України було прийнято: 

А) Закон України «Про екологічну мережу України»;               

Б) Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»;                  

В) Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;             
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Г) Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні 

(«Заповідники»). 

 

16. До якої категорії природно-заповідного фонду України відносяться 

біосферні заповідники та заказники? 

А) до природних територій та об’єктів;             

Б) до штучно створених об’єктів.  

 

17. В якій статті Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» визначено класифікацію природно-заповідного фонду України? 

А) 1;                        Б) 3;                       В) 5;                       Г) 7.

 

18. Яка категорія природно-заповідного фонду займає найменшу 

площу в Україні? 

А) парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;        

Б) регіональні ландшафтні парки;                                   

В) заказники; 

Г) ботанічні сади. 

 

19. Який статус природно-заповідного фонду України можуть мати 

заказники? 

А) тільки загальнодержавного значення;        

Б) тільки місцевого значення;                                   

В) загальнодержавного і місцевого значення. 

 

20. Біоконсерваційна функція заповідних об’єктів розповсюджується: 

А) на всі категорії заповідних екосистем;                             

Б) лише на деякі категорії заповідних екосистем. 

 

 


