
Тестові завдання з навчальної дисципліни: 

«Науково-теоретичні основи використання об’єктів енергетики» 

 

1. Головним джерелом енергії на сьогодні є: 

a) атомна енергія; 

b) вугілля; 

c) нафта; 

d) природний газ. 

 

2. Які суспільні відносини не є предметом енергетичного права: 

a) у сфері енергозбереження на території України; 

b) які пов’язані з переробкою корисних копалин; 

c) які пов’язані з природними об’єктами, які постійно 

випромінюють енергію (наприклад, сонце, вітер, вода, що 

тече, хвилі, мікроорганізми та інші); 

d) які пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і 

використанням енергії. 

 

3. Яке з джерел, що регулює енергетичні правовідносини вище за 

юридичною силою: 

a) закони; 

b) міжнародні угоди з іншими державами, які ратифіковані 

Верховною Радою України; 

c) нормативні договори; 

d) судова та адміністративна практика. 

 

4. Якщо науку розглядати з погляду взаємодії суб'єкта і об'єкту 

пізнання, то згідно статті 4 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» вона не включає елемент: 

a) наукова діяльність суб'єктів; 

b) об'єкт (предмет); 

c) суб'єкт; 

d) юридична основа. 

 

5. Який сектор організації наукової діяльності теоретики наукового 

пізнання не виділяють: 

a) академічний; 

b) вузівський; 

c) галузевий; 

d) локальний. 

 

6. У нормативних правових актах про науку наукові дослідження 

ділять за цільовим призначенням. Які до цього не відноситься: 

a) дослідницькі; 



b) пошукові; 

c) прикладні; 

d) фундаментальні. 

 

7. Розрізняють три види методології. Яке поняття не відноситься до 

виду методології: 

a) загальнонауковий; 

b) історичний; 

c) філософський або фундаментальний; 

d) частково-науковий. 

 

8. До якого методу наукового пізнання належить поняття 

абстрагування: 

a) методи або методологія, що використовуються на 

теоретичному рівні дослідження; 

b) методи емпіричного дослідження; 

c) методи, що використовуються як на емпіричному, так і на 

теоретичному рівнях. 

 

9. Перше використання енергії води людиною датується понад: 

a) 400 років тому; 

b) 4000 років тому; 

c) 40000 років тому; 

d) 400000 років тому. 

 

10. Перша промислова сонячна електростанція потужністю 5 МВт була 

побудована в Україні у: 

a) 1975 р.; 

b) 1985 р.; 

c) 1995 р.; 

d) 2005 р. 

 

 


