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ПЕРЕДМОВА 
 
Метою викладання «Заповідної справи» є вивчення теоретико-методологічних основ і 

практики заповідної справи, розвиток екологічних знань і ціннісних орієнтації студентів на 
основі вивчення системи територіальної охорони природи в глобальному, національному і 
регіональному аспектах і в її історичному розвитку. 

Предметом вивчення «Заповідної справи» є сфера природоохоронної діяльності щодо 
природних територій та об’єктів з особливим охоронним статусом, їх структура, 
класифікація, управління та організація заповідної справи в Україні в контексті 
збалансованого розвитку. 

Однією з форм навчання є самостійна робота студентів та контроль знань в цілому. 
Самостійна робота спрямована на закріплення знань і набуття практичних навичок, 
самостійне опрацювання питань, що доповнюють і розширюють розглянуті на лекційних та 
практичних заняттях теми. 

Робота з тестами є однією з форм самостійної роботи, навчання в цілому та контролю 
знань зокрема. Вона сприяє поглибленню й закріпленню знань, а також формує у студентів 
вміння критично аналізувати вивчений матеріал, виховує навички самостійного наукового 
дослідження, допомагає формувати професійні навички майбутнього спеціаліста. 

Тестові завдання з дисципліни «Заповідна справа» розроблені у відповідності із 
програмою курсу і розраховані на використання студентами матеріалів лекцій, практичних 
занять, підручників, навчальних посібників та нормативних актів.  

Тести вимагають чіткого і швидкого формулювання правильних відповідей, що 
неможливо без серйозної попередньої підготовки студентів. Для зручності посібник містить 
завдання різного рівня складності: 

• тестові питання з однією правильною відповіддю; 
• завдання на встановлення відповідності; 
• завдання на встановлення правильної послідовності; 
• питання відкритої форми, що вимагають короткої відповіді. 

Тестові завдання містять 500 питань і дозволяють перевірити ступінь засвоєння 
матеріалу з таких тем: 

1. Введення в дисципліну. Історія заповідної справи. 
2. Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні.  
3. Природні комплекси України. 
4. Характеристика природно-заповідних об’єктів України. 
5. Червона та Зелена книги України. 
6. Заповідні території Житомирської області. 

Тести можуть бути застосовані як для поточного, модульного та підсумкового 
контролю знань (що є зручним для викладача), так і для самоконтролю студентів при 
підготовці до іспитів. 
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Тема 2. Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні. 
 

У завданнях 85 – 147 виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. 
 
85. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" був прийнятий у:  
а) 1992 р.;  
б) 2007 р.; 
в) 1998 р.;  
г) 1995 р.  
 
86. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" був прийнятий у:  
а) 1992 р.;  
б) 1998 р.;  
в) 2007 р.; 
г) 2000 р. 
 
87. Виберіть правильне визначення об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ):  
а) ПЗФ становлять ділянки суші де охороняються червонокнижні види рослин та тварин;  
б) ПЗФ становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких 
мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і 
виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і 
рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового 
моніторингу навколишнього природного середовища;  
в) ПЗФ становлять ділянки суші і водного простору для підтримання загального 
екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного 
середовища;  
г) ПЗФ становлять моніторингові ділянки де проводять дослідження за змінами 
навколишнього середовища.  
 
88. При створенні парків-пам’яток садово-паркового мистецтва ділянки землі та 
водного простору з усіма природними ресурсами:  
а) вилучається з господарського використання лише половина ділянки;  
б) повністю вилучаються з господарського використання; 
в) земельна ділянка вилучається або не вилучається з господарського використання;  
г) земельна ділянка надається в оренду.  
 
89. При створенні природних заповідників, національних природних парків, ботанічних 
садів, дендрологічних парків і зоологічних парків ділянки землі та водного простору з 
усіма природними ресурсами:  
а) повністю вилучаються з господарського використання;  
б) вилучається з господарського використання лише половина ділянки;  
в) земельна ділянка не вилучається з господарського використання;  
г) земельна ділянка надається в оренду.  
 
90. При створенні природних заповідників ділянки землі та водного простору з усіма 
природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
юридичним особам:  
а) в постійне користування;  
б) надається в оренду;  
в) в тимчасове користування;  
г) в тимчасове користування строком до 5 років.  
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91. При створенні національних природних парків ділянки землі та водного простору з 
усіма природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
юридичним особам:  
а) в постійне користування;  
б) надається в оренду;  
в) в тимчасове користування;  
г) в тимчасове користування строком до 5 років. 
 
92. При створенні ботанічних садів ділянки землі та водного простору з усіма 
природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
юридичним особам:  
а) надається в оренду;  
б) в тимчасове користування;  
в) в постійне користування;  
г) в тимчасове користування строком до 5 років. 
 
93. При створенні дендрологічних парків ділянки землі та водного простору з усіма 
природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
юридичним особам:  
а) надається в оренду;  
б) в тимчасове користування;  
в) в тимчасове користування строком до 5 років; 
г) в постійне користування. 
 
94. Статус земель, які зайняті під територіями та об'єктами ПЗФ, визначається:  
а) Конституцією України; 
б) законом "Про природно-заповідний фонд України", Земельним кодексом України; 
в) Водним кодексом України; 
г) законом України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної 
мережі". 
 
95. Процес створення заказників провадиться:  
а) з наданням земельної ділянки в оренду; 
б) без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або 
користувачів;  
в) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 
г) з вилученням земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або 
користувачів. 
 
96. Процес створення пам'яток природи провадиться:  
а) без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або 
користувачів;  
б) з наданням земельної ділянки в оренду; 
в) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 
г) з вилученням земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або 
користувачів. 
 
97. Процес створення заповідних урочищ провадиться:  
а) з наданням земельної ділянки в оренду; 
б) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 
в) без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або 
користувачів;  
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г) з вилученням земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або 
користувачів. 
 
98. Згідно статті 45 Земельного кодексу України, землі природно-заповідного фонду 
можуть перебувати у:  
а) тимчасовій оренді;  
б) власності сільської ради;  
в) комунальній і приватній власності; 
г) державній, комунальній, приватній власності. 
 
99. Підставою для застосування заходів юридичної відповідальності є:  
а) вчинення екологічного правопорушення;  
б) розведення багаття в регіональному ландшафтному парку;  
в) спортивне рибальство в національному природному парку;  
г) прогулянки по заповідній зоні в національному природному парку. 
 
100. Екологічним правопорушення вважають:  
а) прогулянки по заповідній зоні в національному природному парку; 
б) спортивне рибальство в національному природному парку;  
в) протиправне, як правило винне, діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на встановлений 
в Україні екологічний правопорядок і заподіяло чи реально загрожує заподіяти екологічну 
шкоду;  
г) прогулянки в регіональному ландшафтному парку тривалістю 15 годин.  
 
101. За порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або 
державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними, передбачено:  
а) адміністративну та кримінальну відповідальність;  
б) дисциплінарну відповідальність;  
в) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність;  
г) адміністративну відповідальність.  
 
102. За порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного 
світу встановлюється:  
а) дисциплінарна відповідальність, у вигляді 2 місяців громадських робіт;  
б) кримінальну відповідальність строком позбавлення волі до 1 року; 
в) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність; 
г) адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних 
мінімумів. 
 
103. До дисциплінарної відповідальності можуть притягатись особи які:  
а) винні в невиконанні або неналежному виконанні своїх трудових обов'язків, пов'язаних зі 
здійсненням природоохоронних заходів;  
б) порушили трудовий договір;  
в) вчасно не з’явилися на робоче місце;  
г) завдали шкоди об’єкту ПЗФ.  
 
104. За знищення Червонокнижних видів рослин та тварин передбачено:  
а) кримінальну відповідальність;  
б) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність; 
в) дисциплінарну відповідальність;  
г) адміністративну відповідальність.  
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б) НПП «Синевир»; 
в) НПП «Яворівський»; 
г) НПП «Сколівські Бескиди». 
 
226. До функціональних зон, що виділяють в межах територій національних природних 
парків, належать: 
а) експозиційна зона, наукова, заповідна, адміністративно-господарська; 
б) заповідна, буферна, зона антропогенних ландшафтів (транзитна); 
в) наукова, заповідна, зона антропогенних ландшафтів (транзитна); 
г) абсолютно заповідна, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, 
господарська зона. 
 
227. Природно-територіальні комплекси Українських Карпат представлені такими 
національними природними парками:  
а) НПП «Синевир» та «Сколівські Бескиди»; 
б) НПП «Подільські Товтри» та Шацький НПП; 
в) НПП «Подільські Товтри» та «Яворівський»; 
г) НПП «Яворівський» та Шацький НПП. 
 
228. Шацький, Вижницький, Подільські Товтри, Яворівський – це території природно-
заповідного фонду України, які належать до:  
а) національних природних парків; 
б) природних заповідників; 
в) регіональних ландшафтних парків; 
г) біосферних заповідників. 
 
229. Рівненський, Горгани, Мис Мартьян, Ялтинський гірсько-лісовий – це території 
природно-заповідного фонду України, які належать до:  
а) національних природних парків; 
б) регіональних ландшафтних парків; 
в) біосферних заповідників; 
г) природних заповідників. 
 
230. Збереження, вивчення, акліматизація, розмноження рідкісних видів місцевої і 
світової флори, наукова і освітня робота – це завдання:  
а) ботанічних садів; 
б) заповідних урочищ; 
в) біосферних заповідників ; 
г) заказників. 
 
231. Які функціональні зони виділяють в межах територій ботанічних садів? 
а) абсолютно заповідна, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, 
господарська зона; 
б) експозиційна зона, наукова, заповідна, адміністративно-господарська; 
в) заповідна, буферна, зона антропогенних ландшафтів (транзитна); 
г) абсолютно заповідна, зона регульованої рекреації, наукова. 
 
У завданнях 232–237 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один правильний, 

на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 
 

232. Встановіть відповідність між кожною природно-заповідною територією та 
категорією ПЗФ, до якої вона належить: 
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1. Мис Мартьян А. Природний заповідник 
2. Подільські Товтри Б. Національний природний парк 
3. Горгани  
4. Шацький  
 
233. Встановіть відповідність між функціональною зоною ботанічного саду та її 
призначенням: 
1. Експозиційна зона 
2. Наукова зона 
3. Заповідна зона 
4. Адміністративно-господарська 
зона 

 

А. призначена для експериментів, наприклад, з 
інтродукції рідкісних і зникаючих видів 
рослин, для збереження особливо рідкісних та 
цінних видів тощо, відвідування її 
забороняється, крім випадків, коли воно 
пов’язано з проведення наукових 
спостережень 
Б. призначена для розміщення службових та 
господарських приміщень, здійснення 
господарської діяльності 
В. призначена для проведення екскурсій та 
лекцій, ознайомлення відвідувачів з 
експозиціями ботсаду, прогулянок  
Г. призначена для розміщення 
експериментальних ділянок, колекцій тощо та 
проведення науково-дослідних робіт  

 
234. Встановіть відповідність між функціональною зоною національного природного 
парку та її призначенням: 
1. Заповідна зона 
2. Зона регульованої рекреації 
3. Зона стаціонарної рекреації 
4. Господарська зона НПП 

 

А. Максимальне забезпечення потреб 
відвідувачів НПП при мінімальному 
порушенні структури його природних і 
господарських комплексів 
Б. Збереження в незайманому стані всього 
різноманіття природних комплексів та 
екосистем 
В. Здійснення парком господарської 
діяльності, спрямованої на виконання 
покладених на парк завдань, впровадження 
збалансованого менеджменту природними 
ресурсами на територіях інших 
землекористувачів  
Г. Проведення науково-освітньої роботи та 
екологічне виховання відвідувачів НПП  

 
235. Встановіть відповідність між природно-територіальним комплексом та 
національним природним парком: 
1. НПП «Синевир»;  А. Територія Українських Карпа 
2. НПП «Яворівський»; Б. Лісостепова зона України 
3. НПП «Сколівські Бескиди»;   
  
 
236. Встановіть відповідність між природно-територіальним комплексом та природним 
заповідником: 
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1. Природний заповідник Мис Мартьян А. Територія Криму 
2. Природний заповідник Поліський Б. Територія Полісся 
3. Природний заповідник Ялтинський 
гірсько-лісовий 

 

 
237. Встановіть відповідність між функціональною зоною зоологічного парку та її 
призначенням: 
1. Експозиційна 
2. Наукова 
3. Рекреаційна 
4. Господарська 

 

А. Призначена для організації відпочинку 
та обслуговування  відвідувачів парку 
Б. Зона, в якій розміщуються 
адміністративні та господарські 
приміщення й об’єкти. 
В. Призначена для стаціонарного 
утримання тварин і використання їх у 
культурно-пізнавальних цілях  
Г. Призначена для проведення науково-
дослідних робіт  

 
 

Завдання 238–255 – відкритої форми з короткою відповіддю 
238. Яка кількість біосферних заповідників функціонує на території України? 
 
239. Яка кількість державних заказників нараховується у Криму? 
 
240. Яка кількість дендропарків нараховується у Криму? 
 
241. Яку назву має заповідник, розташований на території та акваторії Херсонської та 
частково Миколаївської областей України? 
 
242. Як називається зона біосферних заповідників, що включає території, призначенні 
для збереження і відновлення найбільш цінних природних та мінімально порушених 
антропогенними факторами природних комплексів, генофонду рослинного і 
тваринного світу; її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для 
природних заповідників? 
 
243. Як називається зона біосферних заповідників, що включає території, виділені з 
метою запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності на 
прилеглих територіях; її режим та порядок створення визначаються відповідно до 
вимог, встановлених для охорони зон природних заповідників – це: 
 
244. Як називається зона ботанічного саду, призначена для проведення екскурсій та 
лекцій, ознайомлення відвідувачів з експозиціями ботсаду, прогулянок? 
 
245. Як називається зона ботанічного саду, призначена для розміщення 
експериментальних ділянок, колекцій тощо та проведення науково-дослідних робіт? 
 
246. Як називається зона ботанічного саду, призначена для експериментів, наприклад, з 
інтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин, для збереження особливо рідкісних та 
цінних видів тощо, відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно пов’язано з 
проведення наукових спостережень? 
 
247. Як називається зона ботанічного саду, призначена для розміщення службових та 
господарських приміщень, здійснення господарської діяльності? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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248. Яку назву мають райони мілководдя, боліт, торф’яників, водойм природних та 
штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або 
солоних, а також включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує 6м під час 
відливу? 
 
249. Яка ріка є основною рікою України? 
 
250. Як називаються природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного 
значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або 
унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх 
компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки 
наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного 
використання природних ресурсів та екологічної безпеки? 
 
251. Яку назву має мілководна затока на заході Азовського моря, на півночі Криму і 
півдні Херсонської області, яка від Азовського моря відокремлюється Арабатською 
стрілкою, а сполучається з ним Генічеською протокою? 
 
252. Яку назву має конвенція, відповідно до якої північно-західна частина Приазов’я 
належить до групи А водно-болотних угідь і має міжнародне значення як місце 
гніздування біляводних птахів? 
 
253. Яку назву має державний природний заповідник, створений у 1968 році, на 
території Полісся? 
 
254. Який відсоток становить площа заповідних територій України від її загальної 

площі? 
 
255. Яку назву має єдина територіальна система, яка включає ділянки природних 
ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-
заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, 
полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством 
України? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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Тема 6. Заповідні території Житомирської області 
 

У завданнях 420–480 виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. 
 
420. З якого року стала обов’язковою наявність детального наукового обґрунтування 
створення кожного об’єкту ПЗФ, в тому числі на території Житомирської області? 
а) 1992 року; 
б) 1980 року; 
в) 1990 року; 
г) 2000 року. 
 
421. Офіційно природно-заповідний фонд Житомирської області бере початок з: 
а) 1960 року; 
б) 1930 року; 
в) 1990 року; 
г) 2001 року. 
 
422. Скільки природних заповідників нараховується у Житомирській області? 
а) 1; 
б) 3; 
в) 4; 
г) 2. 
 
423. Які природні заповідники входять до складу природно-заповідного фонду 
Житомирської області? 
а) Поліський, Древлянський; 
б) Український степовий; 
в) Розточчя, Медобори; 
г) Черемський, Поліський. 
 
424. Скільки ботанічних садів загальнодержавного значення входять до складу 
природно-заповідного фонду Житомирської області? 
а) 2; 
б) 1; 
в) 3; 
г) 4. 
 
425. Скільки об’єктів різних категорій входять до природно-заповідного фонду 
Житомирської області? 
а) 200; 
б) 180; 
в) 221; 
г) 156. 
 
426. Скільки заказників загальнодержавного значення входять до природно-
заповідного фонду Житомирської області? 
а) 9; 
б) 8; 
в) 10; 
г) 7. 
 
427. Скільки пам’яток природи загальнодержавного значення входять до природно-
заповідного фонду Житомирської області? 
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а) 1; 
б) 3; 
в) 4; 
г) 2. 
 
428. Скільки парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення входять до природно-заповідного фонду Житомирської області? 
а) 4; 
б) 5; 
в) 3; 
г) 2. 
 
429. У природно-заповідному фонді Житомирської області найбільше об’єктів категорії: 
а) природні заповідники; 
б) заказники загальнодержавного значення; 
в) заказники місцевого значення; 
г) ботанічні сади загальнодержавного значення. 
 
430. Вкажіть природний заповідник Житомирської області, який має найбільшу площу: 
а) Древлянський; 
б) Поліський; 
в) Черемський; 
г) Казантипський. 
 
431. Древлянський природний заповідник створено у: 
а) 2000 році;  
б) 1997 році; 
в) 1991 році; 
г) 2009 році. 
 
432. Площа Древлянського природного заповідника становить: 
а) 20104 га; 
б) 240 га; 
в) 450 га; 
г) 30872 га. 
 
 
433. При створенні природного заповідника Древлянський, до його складу відійшла 
більша частина території: 
а) заказника загальнодержавного значення «Древлянський»; 
б) заказника загальнодержавного значення Городницький; 
в) заказника місцевого значення «Древлянський»; 
г) заказника загальнодержавного значення Дідове озеро. 
 
434. В якому районі Житомирської області знаходиться територія Древлянського 
заповідника? 
а) Житомирський; 
б) Народицький; 
в) Овруцький; 
г) Ємільчинський. 
 
435. Найбільшою річкою території Древлянського заповідника є: 
а) р. Уж; 
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474. До якого типу належить Городницький заказник загальнодержавного значення ? 
а) лісовий; 
б) загальнозоологічний; 
в) гідрологічний; 
г) ботанічний. 
 
475. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Дідове озеро? 
а) орнітологічний; 
б) гідрологічний; 
в) загально зоологічний; 
г) лісовий. 
 
476. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Казява? 
а) ботанічний; 
б) загальнозоологічний; 
в) гідрологічний; 
г) орнітологічний. 
 
477. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Плотниця? 
а) ландшафтний; 
б) гідрологічний; 
в) ботанічний; 
г) орнітологічний. 
 
478. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Поясківський? 
а) лісовий; 
б) гідрологічний; 
в) орнітологічний; 
г) ландшафтний. 
 
479. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Забарський? 
а) гідрологічний; 
б) орнітологічний; 
в) загальнозоологічний; 
г) ботанічний. 
 
480. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Часниківський? 
а) ландшафтний; 
б) ботанічний; 
в) орнітологічний; 
г) загальнозоологічний. 

 
 

У завданнях 481–483 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один правильний, 
на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 

 
481. Встановіть відповідність між категоріями ПЗФ та їх кількістю на території 
Житомирської області: 
 
1. Природні заповідники 
2. Ботанічні сади загальнодержавного значення 
3. Заказники загальнодержавного значення 

А. 10 
Б. 5  
В. 2 
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4. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення 

Г. 1 
 

 
482. Встановіть відповідність між заказником загальнодержавного значення 
Житомирської області та його типом: 
1. Городницький 
2. Дідове озеро 
3. Казява 
4. Плотниця 

А. Гідрологічний 
Б. Ботанічний  
В. Ландшафтний 
Г. Загальнозоологічний 

 
483. Встановіть відповідність між заказником загальнодержавного значення 
Житомирської області та його типом: 
1. Поясківський А. Орнітологічний 
2. Плотниця Б. Гідрологічний 
3. Забарський В. Ландшафтний  
4. Часниківський Г. Лісовий 
 

 
Завдання 484 передбачає встановлення правильної послідовності. До кожного рядка, 

позначеного цифрою доберіть відповідник, позначений буквою. 
 
484. Розташуйте послідовно, у порядку збільшення кількості об’єктів, наступні 
категорії ПЗФ Житомирської області: 

1  
2  
3  
4  

 

А. Природні заповідники 
Б. Ботанічні сади загальнодержавного значення  
В. Заказники місцевого значення  
Г. Заказники загальнодержавного значення  

 
 

Завдання 485–502 – відкритої форми з короткою відповіддю 
 
485. До якого типу належить Городницький заказник загальнодержавного значення ? 
 
486. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Дідове озеро? 
 
487. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Казява? 
 
488. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Плотниця? 
 
489. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Поясківський? 
 
490. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Забарський? 
 
491. До якого типу належить заказник загальнодержавного значення Часниківський? 
 
492. Яка рослина є візитівкою Городницького заказника? 
 
493. Яку назву має частина території Поліського природного заповідника, якій надано 
статус водно-болотяного угіддя міжнародного значення? 
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