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Комплексна контрольна робота 

з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»
 

для студентів напряму підготовки  
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Варіант № 1 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Екскурсія як педагогічний процес. 

2. Екскурсійний метод, його значення, мета і завдання. 

 
 

Тести: 

1. Сприйняття екскурсійного матеріалу засноване на поєднанні трьох 

видів психічних процесів 

а) пізнавальних, емоційних, вольових  

б) зорових, слухових, дотикових 

в) дотикових, смакових, нюхових 

г) слухових, смокових, нюхових 

2. До процесу підготовки нової екскурсії не відноситься: 

а. визначення теми, постановку мети і завдань екскурсії,  

б. знайомство екскурсовода з групою 

в. вивчення і відбір екскурсійних об'єктів,  

г. складання маршруту екскурсії,  

3. «Портфель екскурсовода» - це 

а. комплект наочної допомоги для екскурсії, який доповнює та 

відновлює елементи зорового ряду, яких не вистачає; 

б. валіза,  яку екскурсовод застосовує для перевезення технічних 

засобів проведення екскурсії; 

в. портфель, який екскурсовод застосовує для перевезення історичних 

матеріалів, пов’язаних з тематикою екскурсії; 

г. портфель, в якому зберігається дозвільна документація, щодо 

проведення екскурсій. 
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Варіант № 2 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Відчуття, сприйняття, уявлення в екскурсії. 

2. Особливості екскурсійного методу. 

 
Тести: 

1.До техніки ведення екскурсії не входить:  

а. знайомство екскурсовода з групою та правильна розстановка групи 

біля об'єкту;  

б. вихід екскурсантів з автобуса і повернення в автобус (інший 

транспортний засіб);  

в. дотримання часу, відведеного на екскурсію в цілому і розкриття 

окремих підтем;  

г. складання технологічної карти екскурсії  

2. Який документ проектування екскурсії носить обов'язковий 

характер? 

а) картки екскурсійних об'єктів 

б) схема транспортного маршруту 

в) індивідуальний текст 

г) посадові інструкції екскурсовода 

3. Яку назву має комплекс заходів, що спрямований на організацію 

проведення екскурсії і створення сприятливих умов для сприймання 

матеріалу? 
а. техніка проведення екскурсії;  

б. екскурсійна методика;  

в. екскурсійна діяльність 

г. анімаційна діяльність 



Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
 

Комплексна контрольна робота 

з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»
 

для студентів напряму підготовки  

6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

 

Варіант № 3 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Основні  класифікаційні ознаки екскурсій. 

2. Поняття «функція». Функції екскурсії. 
 

Тести: 

1. Який метод характеризує педагогічний зміст діяльності 

екскурсовода? 

а. спостереження;  

б. прийом руху;  

в. зорового монтажу;  

г. виконання завдання 

2. Що відображає назва екскурсії? 

а. розташування, послідовність і співвідношення підтем, 

основних питань, вступу і заключної частини екскурсії 

б. композиційний центр екскурсії, навколо якого будується вся 

розповідь екскурсії 

в. мовне вираження, що в прямій і непрямій формі позначає 

зміст 

г. послідовність та логічність розкриття змісту екскурсії. 

 

3. Який прийом показу відносять до основних? 

а. прийом опису 

б. прийом панорамного показу 

в. прийом посилання на очевидців 

г. прийом персоніфікації 
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Варіант № 4 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Сутність оглядових екскурсій,  їх особливості. 

2. Екскурсія як форма спілкування. 

 
 

Тести: 

1. Що є особливістю розповіді в екскурсії? 

а. ясність;  

б. точність;  

в. підпорядкованість розповіді показу;  

г. трансформація усного мовлення у зорові образи 

2. Що є головною особливістю  в екскурсії? 

а. поєднання розповіді показу;  

б. ясність;  

в. точність; 

г. трансформація усного мовлення у зорові образи 

3. За яким критерієм відбираються екскурсійні об'єкти? 

а. за популярністю об'єкта;  

б. за ступенем збереженості;  

в. за незвичайністю (екзотичністю) об'єкту 

г. усі відповіді вірні 
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Варіант № 5 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Сутність тематичних екскурсій, їх види. 

2. Екскурсія як вид діяльності. 

 
 

Тести: 

1. За яким критерієм відбираються екскурсійні об'єкти? 

а. за популярністю об'єкта;  

б. за ступенем збереженості;  

в. за незвичайністю (екзотичністю) об'єкту 

г. усі відповіді вірні 

2. Які дані відображають у картці об'єктів? 

а) тільки сучасну назву об'єкту;  

б) тільки первинну назву об'єкту;  

в) опис об'єкту;  

г) розміри об'єкту 

3. Відберіть одне із завдань «портфеля екскурсовода»: 

а) правила техніки ведення екскурсії 

б) визначення прийомів збереження уваги 

в) відновлення відсутніх ланок при показі 

г) включення матеріалів, пов'язаних з об'єктами, підтемами та 

основними питаннями, що не ввійшли в маршрут цієї екскурсії 
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Варіант № 6 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Тема екскурсії. Суть поняття. 

2. Поняття «екскурсія». Екскурсія як процес пізнання. 
 

Тести: 

1. Екскурсознавство – це  

а) комплексна наукова дисципліна, що розкриває теорію екскурсійної 

справи, методику екскурсійної діяльності,  узагальнюючу практику 

туристсько-екскурсійних підприємств із організації надання екскурсійних 

послуг, історію екскурсійної справи; 

б) наукова дисципліна, що розкриває теорію головні етапи організації 

надання екскурсійних послуг в Україні; 

в) наукова дисципліна, що розкриває теорію екскурсійної справи,; 

г) наукова дисципліна, що розкриває методику екскурсійної діяльності. 

2. Які елементи не відносяться до екскурсійної теорії ? 

а) функції екскурсії, її основні ознаки та класифікації; 

б) диференційований підхід до екскурсійного обслуговування; 

в) практика проведення дитячих екскурсій; 

г) основи професійної майстерності екскурсовода. 

3. Екскурсійна методика — це  

а) професійна майстерність екскурсовода; 

б) сума методичних прийомів підготовки й проведення екскурсії; 

в) вчення про метод; 

г) класифікація екскурсій. 
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Варіант № 7 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Вивчення і відбір екскурсійних об'єктів. 

2. Екскурсознавство як наука. 

 
 

Тести: 

1. Розвиток екскурсійної теорії, розпочатий? 

а) в 90-і роки ХІХ століття; 

б) в 20-і роки ХХ століття; 

в) в 30-і роки ХХ століття 

г) в 40-і роки ХХ століття. 

2. Який прийом показу зазвичай застосовують при демонстрації 

перебудованих чи частково зруйнованих об'єктів? 

а) локалізації подій 

б) зорової реконструкції 

в) зорового аналізу 

г) абстрагування 

3. Яка мінімальна тривалість проведення екскурсії? 

а) 45 хв. 

б) 60 хв. 

в) 90 хв. 

г) 120 хв. 
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Варіант № 8 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Основні етапи підготовки екскурсії. 

2. Основа екскурсії – поєднання розповіді та показу. 

 
 

Тести: 

1. Яка ознака не є обов'язковою для всіх екскурсій? 

а) наявність теми 

б) активна діяльність учасників 

в) заздалегідь спланований маршрут 

г) наявність транспортного засобу 

2. Екскурсія – це 
а) проходка, прогулянка, вихід на пошук чогось, для збирання трав і ін; 

 

б) сума знань, в специфічній формі що повідомляються групі людей, і певна 

система дій з їх передачі  

в) методично продуманий показ визначних місць, пам'ятників історії і 

культури, в основі якого лежить аналіз об'єктів, що знаходяться перед очима 

екскурсантів, а також уміла розповідь про події, пов'язані з ними.  

г) усі варіанти вірні. 

3. За змістом екскурсії класифікують за такими критеріями: 

а) оглядові і тематичні; 

б) музейні, виробничі, міські 

в) учбові, спеціальні, пробні; 

г) військово-історичні. 
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Варіант № 9 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Професійні здібності та якості екскурсовода.  

2. Мета, завдання та форми проведення екскурсії 

 
 

Тести: 

1. Яка ознака не є обов'язковою для всіх екскурсій? 

а) наявність теми 

б) активна діяльність учасників 

в) заздалегідь спланований маршрут 

г) наявність транспортного засобу 

2.Документом, що встановлює послідовність проведення екскурсії, є: 

а) посадові інструкції екскурсовода 

б) технологічна карта 

в) індивідуальний текст 

г) контрольний текст 

3. З якого етапу начинається розробка нової екскурсії? 

а) вибору теми 

б) складання списку літератури 

в) вибору об'єктів екскурсії 

г) визначення цілей і задач екскурсії 
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Варіант №10 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. 

2. Еволюція терміну “екскурсія”. 

 
 

Тести: 

1. Який з наведених прийомів не відносять до методичних прийомів 

показу? 

а) локалізація подій;  

б) попередній огляд;  

в) опис;  

г) екскурсійний аналіз 

2.Що повинне насамперед забезпечити місце розташування груп перед 

об'єктом? 

а) безпеку екскурсантів;  

б) найбільш ефектну демонстрацію об'єкта 

в) видимість об'єкта кожному екскурсанту 

г) екскурсійну розповідь. 
3.З якою метою проводять виробничо-економічні екскурсії? 

а) показу технологічного процесу виробництва 

б) професійної орієнтації 

в) розкриття питань щодо собівартості і якості, 

конкурентоспроможності продукції, наукової організації праці 

г) місця виробництва в суспільному поділі праці. 
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для студентів напряму підготовки  

6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

 

Варіант № 11 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Сутність диференційованого підходу в 

екскурсійному обслуговуванні. 

2. Екскурсійна теорія, сукупність понять. 

 
Тести: 

1. Що визначає розташування, послідовність і співвідношення 

підтем, основних питань, вступу і заключної частини екскурсії? 

а) композиція екскурсії;  

б) техніка проведення;  

в) тематика екскурсії; 

 г) екскурсійна розповідь 

2.Який з наведених прийомів не відносять до методичних 

прийомів показу? 

а) локалізація подій;  

б) попередній огляд;  

в) опис;  

г) екскурсійний аналіз 

3.Яку назву має прийом, що полягає у підборі витримок з 

художніх творів, спогадів, документів, статей для створення 

цілісної композиції? 

а) цитування; 

б) літературний монтаж;  

в) репортаж 

г) інтерв’ю. 



Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
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Комплексна контрольна робота 

з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»
 

для студентів напряму підготовки  

6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

 

Варіант № 12 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Поняття «екскурсія». Екскурсія як процес пізнання. 

2. Професійні здібності та якості екскурсовода.  
 

Тести: 

1. Яку графу не містить «Технологічна карта екскурсії»? 

а) «Місця зупинки»;  

б) «Об'єкт показу»;  

в) «Методичні вказівки»;  

г) «Опис об'єкта» 

2. Який захід екскурсовода може погано вплинути на якість 

проведення екскурсії? 

а) тон мови протягом усієї екскурсії 

б) вживання спеціальних термінів та іноземних слів 

в) цитування літературних джерел 

г) глибоке знання матеріалу екскурсії 

3. Який вид екскурсій є найбільш розповсюджений в туристичних 

центрах? 

а) міські;  

б) оглядові; 

 в) музейні;  

г) історичні 
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6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

 

Варіант № 13 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Основні етапи підготовки екскурсії. 

2. Екскурсія як форма спілкування. 
 

 

Тести: 

1. Який прийом є найбільш характерний для проведення 

дитячих екскурсій? 

а) коментування подій;  

б) екскурсійний аналіз;  

в) анімаційний 

г) реконструкції подій 

2. Хто є засновником теоретичних основ методики 

проведення екскурсії? 

а) Ємельянов Б. В.;  

б) Федорченко В. К.;  

в) Герд В. А.;  

г) Квартальнов В. С. 

3. Що означає поняття «екскурсія» в перекладі з латинської 

мови? 

а) поїздка, вилазка;  

б) зустріч;  

в) відпочинок;  

г) спосіб спілкування 
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Варіант № 14 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Особливості екскурсійного методу. 

2. Сутність оглядових екскурсій,  їх особливості. 
 

Тести: 

1.Яку функцію екскурсії не відносять до загальних? 

а) інформації; 

 б) наукової пропаганди;  

в) зорових вражень;  

г) виховну 

2.Що передбачає функція наукової пропаганди? 

а) сприяти поширенню наукових знань;  

б) системність географічних знань, що повідомляються в екскурсії 

в) привернути увагу до наукового закладу;  

г) довести історичні відомості 

3.Яке твердження відображає сутність огляду в екскурсії? 

а) огляд — це багатоплановий процес вилучення зорової ін формації з 

об'єктів;  

б) огляд може бути визначений як поверхневе позапланове знайомство 

з пам'ятками 

в) огляд характеризується пасивним сприйняттям 

г) огляд відносять, як правило, до історичного та побутового жанрів 

екскурсії 



Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
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для студентів напряму підготовки  

6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

 

Варіант № 15 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Екскурсійна теорія, сукупність понять. 

2. Сутність диференційованого підходу в екскурсійному 

обслуговуванні. 
Тест 

1. Екскурсознавство – це  

а) комплексна наукова дисципліна, що розкриває теорію екскурсійної 

справи, методику екскурсійної діяльності,  узагальнюючу практику 

туристсько-екскурсійних підприємств із організації надання екскурсійних 

послуг, історію екскурсійної справи; 

б) наукова дисципліна, що розкриває теорію головні етапи організації 

надання екскурсійних послуг в Україні; 

в) наукова дисципліна, що розкриває теорію екскурсійної справи,; 

г) наукова дисципліна, що розкриває методику екскурсійної діяльності. 

2. Які елементи не відносяться до екскурсійної теорії ? 

а) функції екскурсії, її основні ознаки та класифікації; 

б) диференційований підхід до екскурсійного обслуговування; 

в) практика проведення дитячих екскурсій; 

г) основи професійної майстерності екскурсовода. 

3. Екскурсійна методика — це  

а) професійна майстерність екскурсовода; 

б) сума методичних прийомів підготовки й проведення екскурсії; 

в) вчення про метод; 

г) класифікація екскурсій. 
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Варіант № 16 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Еволюція терміну “екскурсія”. 

2. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. 
 

Тести: 

1. Розвиток екскурсійної теорії, розпочатий? 

а) в 90-і роки ХІХ століття; 

б) в 20-і роки ХХ століття; 

в) в 30-і роки ХХ століття 

г) в 40-і роки ХХ століття. 

2. Який прийом показу зазвичай застосовують при демонстрації 

перебудованих чи частково зруйнованих об'єктів? 

а) локалізації подій 

б) зорової реконструкції 

в) зорового аналізу 

г) абстрагування 

3. Яка мінімальна тривалість проведення екскурсії? 

а) 45 хв. 

б) 60 хв. 

в) 90 хв. 

г) 120 хв. 
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Варіант № 17 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Мета, завдання та форми проведення екскурсії 

2. Професійні здібності та якості екскурсовода.  
 

 

Тести: 

1. Яка ознака не є обов'язковою для всіх екскурсій? 

а) наявність теми 

б) активна діяльність учасників 

в) заздалегідь спланований маршрут 

г) наявність транспортного засобу 

2. Екскурсія – це 
а) проходка, прогулянка, вихід на пошук чогось, для збирання трав і ін; 

 

б) сума знань, в специфічній формі що повідомляються групі людей, і певна 

система дій з їх передачі  

в) методично продуманий показ визначних місць, пам'ятників історії і 

культури, в основі якого лежить аналіз об'єктів, що знаходяться перед очима 

екскурсантів, а також уміла розповідь про події, пов'язані з ними.  

г) усі варіанти вірні. 

3. За змістом екскурсії класифікують за такими критеріями: 

а) оглядові і тематичні; 

б) музейні, виробничі, міські 

в) учбові, спеціальні, пробні; 

г) військово-історичні. 
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Варіант № 18 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Основа екскурсії – поєднання розповіді та показу. 

2.  Основні етапи підготовки екскурсії. 

 
Тести: 

1. Яка ознака не є обов'язковою для всіх екскурсій? 

а) наявність теми 

б) активна діяльність учасників 

в) заздалегідь спланований маршрут 

г) наявність транспортного засобу 

2. Документом, що встановлює послідовність проведення екскурсії, є: 

а) посадові інструкції екскурсовода 

б) технологічна карта 

в) індивідуальний текст 

г) контрольний текст 

3. З якого етапу начинається розробка нової екскурсії? 

а) вибору теми 

б) складання списку літератури 

в) вибору об'єктів екскурсії 

г) визначення цілей і задач екскурсії 
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для студентів напряму підготовки  

6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

Варіант № 19 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Екскурсознавство як наука. 

2. Вивчення і відбір екскурсійних об'єктів. 

 
Тести: 

1. Який з наведених прийомів не відносять до методичних прийомів 

показу? 

а) локалізація подій;  

б) попередній огляд;  

в) опис;  

г) екскурсійний аналіз 

2. Що повинне насамперед забезпечити місце розташування груп 

перед об'єктом? 

а) безпеку екскурсантів;  

б) найбільш ефектну демонстрацію об'єкта 

в) видимість об'єкта кожному екскурсанту 

г) екскурсійну розповідь. 
3. .З якою метою проводять виробничо-економічні екскурсії? 

а) показу технологічного процесу виробництва 

б) професійної орієнтації 

в) розкриття питань щодо собівартості і якості, 

конкурентоспроможності продукції, наукової організації праці 

г) місця виробництва в суспільному поділі праці. 
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Варіант № 20 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Поняття «екскурсія». Екскурсія як процес пізнання. 

2. Тема екскурсії. Суть поняття. 

 
Тести: 

1. Що визначає розташування, послідовність і співвідношення 

підтем, основних питань, вступу і заключної частини екскурсії? 

а) композиція екскурсії;  

б) техніка проведення;  

в) тематика екскурсії; 

 г) екскурсійна розповідь 

2. Який з наведених прийомів не відносять до методичних прийомів 

показу? 

а) локалізація подій;  

б) попередній огляд;  

в) опис;  

г) екскурсійний аналіз 

3. Яку назву має прийом, що полягає у підборі витримок з художніх 

творів, спогадів, документів, статей для створення цілісної 

композиції? 

а) цитування; 

б) літературний монтаж;  

в) репортаж 

г) інтерв’ю 
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для студентів напряму підготовки  

6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

 

Варіант № 21 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Екскурсія як вид діяльності. 

2. Сутність тематичних екскурсій, їх види. 

 
 

Тести: 

1. Яку графу не містить «Технологічна карта екскурсії»? 

а) «Місця зупинки»;  

б) «Об'єкт показу»;  

в) «Методичні вказівки»;  

г) «Опис об'єкта» 

2. Який захід екскурсовода може погано вплинути на якість 

проведення екскурсії? 

а) тон мови протягом усієї екскурсії 

б) вживання спеціальних термінів та іноземних слів 

в) цитування літературних джерел 

г) глибоке знання матеріалу екскурсії 

3. Який вид екскурсій є найбільш розповсюджений в туристичних 

центрах? 

а) міські;  

б) оглядові; 

 в) музейні;  

г) історичні 
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Варіант № 22 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Екскурсія як форма спілкування. 

2. Сутність оглядових екскурсій,  їх особливості. 

 
 

Тести: 

1. Який прийом є найбільш характерний для проведення дитячих 

екскурсій? 

а) коментування подій;  

б) екскурсійний аналіз;  

в) анімаційний 

г) реконструкції подій 

2. Хто є засновником теоретичних основ методики проведення 

екскурсії? 

а) Ємельянов Б. В.;  

б) Федорченко В. К.;  

в) Герд В. А.;  

г) Квартальнов В. С. 

3. Що означає поняття «екскурсія» в перекладі з 

латинської мови? 

а) поїздка, вилазка;  

б) зустріч;  

в) відпочинок;  

г) спосіб спілкування 
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для студентів напряму підготовки  

6.140103 «Туризм», галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» 

 

Варіант № 23 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Поняття «функція». Функції екскурсії. 

2. Основні  класифікаційні ознаки екскурсій. 

 
 

Тести: 

1. Яку функцію екскурсії не відносять до загальних? 

а) інформації; 

 б) наукової пропаганди;  

в) зорових вражень;  

г) виховну 

2. Що передбачає функція наукової пропаганди? 

а) сприяти поширенню наукових знань;  

б) системність географічних знань, що повідомляються в екскурсії 

в) привернути увагу до наукового закладу;  

г) довести історичні відомості 

3. Яке твердження відображає сутність огляду в екскурсії? 

а) огляд — це багатоплановий процес вилучення зорової ін формації з 

об'єктів;  

б) огляд може бути визначений як поверхневе позапланове знайомство 

з пам'ятками 

в) огляд характеризується пасивним сприйняттям 

г) огляд відносять, як правило, до історичного та побутового жанрів 

екскурсії 
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Варіант № 24 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Ознаки екскурсії. 

2. Відчуття, сприйняття, уявлення в екскурсії. 

 
Тести: 

1. Який прийом не належить до методичних прийомів розповіді? 

а) прийом перемикання уваги;  

б) прийом інтеграції;  

в) прийом абстрагування;  

г) прийом зорового монтажу. 

2. Який оптимальний склад творчої групи при підготовці нової 

екскурсії? 

а) від 1 до 2 осіб;  

б) від 3 до 7 осіб;  

в) від 7 до 10 осіб;  

г) від 10 до 20 осіб 

3. За яким критерієм відбираються екскурсійні об'єкти? 

а) за популярністю об'єкта;  

б) за ступенем збереженості;  

в) за незвичайністю (екзотичністю) об'єкту 

г) усі відповіді вірні 
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Варіант № 25 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Виникнення і розвиток освітянських екскурсій в ХІХ  

початку ХХ ст. 

2. Екскурсія як педагогічний процес. 

 
 

Тести: 

1. Які дані відображають у картці об'єктів? 

а) тільки сучасну назву об'єкту;  

б) тільки первинну назву об'єкту;  

в) опис об'єкту;  

г) розміри об'єкту 

2. Відберіть одне із завдань «портфеля екскурсовода»: 

а) правила техніки ведення екскурсії 

б) визначення прийомів збереження уваги 

в) відновлення відсутніх ланок при показі 

г) включення матеріалів, пов'язаних з об'єктами, підтемами та 

основними питаннями, що не ввійшли в маршрут цієї екскурсії. 

3. За яким критерієм відбираються екскурсійні об'єкти? 

д. за популярністю об'єкта;  

е. за ступенем збереженості;  

ж. за незвичайністю (екзотичністю) об'єкту 

з. усі відповіді вірні 
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Варіант № 26 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Екскурсійний метод, його значення, мета і завдання. 

2. Ознаки екскурсії. 

 
 

 

Тести: 

1.  Екскурсійна діяльність в Україні почала розвиватись  

а) у першій половині ХІХ ст. 

б) у другій половині ХІХ ст. і була тісно пов’язана з розвитком краєзнавства 

в) в 30-і роки ХХ ст. і була пов’язана з розвитком індустріалізації 

г) в 90-і роки ХХ ст.. і була пов’язана з розвитком з набуттям  незалежності 

2. Природничі екскурсії наприкінці ХІХ ст. організовувались  
а) у сади та парки,  ліси та поля, на береги річок, на береги Чорного та 

Азовського морів; 

б) національні парки та ботанічні сади. 

в) дендрологічні парки та заповідники 

г) в межах національної екологічної мережі. 

3. Екскурсійна діяльність на початку ХХ століття розвивалась 

а) в наукових гуртках 

б) університетах та гімназіях 

в) наукових товариства 

г) усі відповіді вірні 
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Варіант № 27 

 

Дайте відповіді на питання: 

1. Особливості екскурсійного методу. 

2. Поняття «функція». Функції екскурсії. 

 
 

 

Тести: 

1.  Перше бюро подорожей та екскурсій було започатковане на базі 

а) Орнітологічного товариства ім. К.Ф.Кесслера  

б) Кримсько-Кавказького гірського клубу (1890-1917рр.)  

в) Історичного товариства Нестора-Літописця – 1874  

г) Київського товариства дослідників природи -1869-1929 рр.  

2.Яка екскурсія не відповідає вимогам за формою проведення? 

а) екскурсія-вистава 

б) екскурсія-тур 

в) екскурсія-концерт 

г) екскурсія-урок 

3. Процес пізнання на екскурсії відбувається по схемі 
а) сприйняття і уявлення 

б) відчуття, сприйняття, уявлення 

в) наочність, сприйняття, формування понять 

г) мислення, уява, відчуття 

 

 


