
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРАЄЗНАВСТВО, КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» 

 

Типові тестові питання за змістовими модулями 

Змістовий модуль 3 

Основи географії туризму 

 

1. Вчений якої країни першим обґрунтував поняття «краєзнавство» як науку 

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

А) України;             

Б) Росії;            

В) США;              

Г) Німеччини. 

 

2. До якої групи джерел національного краєзнавства належать підручники, 

довідники, енциклопедії, путівники, карти? 

А) краєзнавчої бібліографії; 

Б) картографічних;                                  

В) офіційних;                          

Г) друкованих. 

 

3. До якої форми краєзнавства відносять дослідницькі інститути? 

А) до державної;               Б) до суспільної;               В) до освітньої. 

 

4. Коли була створена Національна спілка краєзнавців України? 

А) 1921 р.;               

Б) 1936 р.;               

В) 1945 р.;             

Г) 1990 р. 

 

5. Хто став першим головою правління Національної спілки краєзнавців 

України? 

А) П. Тронько;         

Б) В. Смолій;   

В) Я. Жупанський;     

Г) С. Рудницький. 

 

6. Форма туристсько-краєзнавчої діяльності, в результаті якої відбувається 

включення людини в природне середовище – це: 

А) прогулянка;               Б) похід;                     В) екскурсія;               Г) 

експедиція. 

 

7. Узагальнення власних спостережень під час досліджень будь-якого 

туристично-краєзнавчого об'єкта – це який метод туристсько-краєзнавчої 

діяльності? 

А) літературний;                                                  В) візуальний; 

Б) картографічний;                                              Г) статистичний. 

               

8. Відродження і збереження традицій народу в його регіональному 

багатоманітті – це завдання якого напрямку краєзнавчих досліджень? 

А) географічного краєзнавства;                          

Б) етнографічного краєзнавства;                       
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В) історичного краєзнавства;           

Г) літературного краєзнавства.  

                                        

9. Комплексні наукові краєзнавчі дослідження територій країни державними 

науковими установами відбувається на рівні: 

А) державного краєзнавства;                    

Б) шкільного краєзнавства;                     

В) громадського краєзнавства. 

 

10. До якої форми учнівсько-студентської туристично-краєзнавчої роботи 

відносять експедиції? 

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

 

11. Групи самостійних або об’єднаних будівель, архітектура, спільність або 

зв’язок з пейзажем яких мають значну універсальну цінність з погляду 

історії, мистецтва та науки – це: 

А)    пам’ятки;                                              

Б)    визначні місця;                                     

В)    літературні джерела;                

Г)   ансамблі. 

                                  

12. У якому правовому документі визначалось екологічне право на території 

України у Середньовічні часи? 

А)  у «Повісті временних літ»;                                

Б) у «Руській правді»; 

В) у Литовському статуті короля В. Ягайла;                                   

Г) у Литовському статуті короля Зігмунда І. 

 

13. Коли відбулося значне скорочення мережі заповідників в УРСР?  

А)    1930-40-х рр. ;                                         

Б)    1940-50-х рр.;                                          

В)    1950-60-х рр.; 

Г)    1960-70-х рр. 

 

14. В якому році в Україні було затверджено «Класифікацію заповідних та 

інших територій УРСР, що охороняються державою»?    

А) 1972 р.;                   

Б) 1977 р.;                       

В) 1982 р.;                     

Г) 1991 р. 

 

15. Відношення площі природно-заповідного фонду України до її площі 

становить: 

А) 3 %;                         

Б) 6,3 %;                         

В) 15,9 %;                      

Г) 25,5 %. 

 

16. До якої категорії природно-заповідного фонду України відносяться 

дендрологічні та зоологічні парки? 

А) до природних територій та об’єктів;      

Б) до штучно створених об’єктів. 
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17. В якій статті Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

подається роз’яснення щодо земель природно-заповідного фонду? 

А) 1;                           

Б) 3;                           

В) 5;                          

Г) 7. 

 

18. Яка категорія природно-заповідного фонду займає найбільшу 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 

дендрологічні парки? 

А) тільки загальнодержавного значення;        

Б) тільки місцевого значення;                                   

В) загальнодержавного і місцевого значення. 

 

20. Скільки категорій визначено в розробленій МСОП класифікації 

заповідних територій? 

А) 3;                              

Б) 6;                                   

В) 9;                         

Г) 11. 

 

 

 


