ЗАВДАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Демографія - це наука про:
a. Населення.
b. Закономірності народонаселення.
c. Закономірності відтворення населення.
2. Демографія як окрема наука стала розвиватися:
a. В 1662 р.
b. В 1855 р.
c. В 1882 р.
3. Демографія вивчає суспільство?
a. Так.
b. Ні.
4. Демографія вивчає народонаселення?
a. Так.
b. Ні.
5. Демографія вивчає статистику?
a. Так.
b. Ні.
6. Демографія вивчає відтворення подружніх пар?
a. Так.
b. Ні.
7. Об'єктом демографії є:
a. Народонаселення.
b. Відтворення народонаселення.
c. Закономірності відтворення населення.
8. Предметом демографії є:
a. Народонаселення.
b. Відтворення народонаселення.
c. Закономірності відтворення населення.
9. Народонаселення - це...
a. Сукупність людей.
b. Сукупність людей у країні.
c. Сукупність людей у Всесвіті.
10. Відтворення населення - це...
a. Природний приріст населення.
b. Відновлення народонаселення в результаті його руху.
c. Відновлення народонаселення в результаті народжуваності й смертності.
11. Природний рух населення - це...
a. Міграція населення.
b. Поновлення населення.
c. Соціальна мобільність населення.
12. Описова демографія вивчає:
a. Історію відтворення населення.
b. Динаміку відтворення населення.
c. Переміщення населення.
13. Економічна демографія вивчає:
a. Історію відтворення населення в соціально-економічному контексті.
b. Механізми взаємозв'язку економічного розвитку населення.
c. Потреби господарської практики.
14. Структура демографії складається з:
a. Теоретичних і практичних знань про народонаселення.
b. Системи демографічних наук, методів демографічного аналізу й демографічного
прогнозування.

c. Системи демографічно наук.
15. Філософія і демографія зв'язані між собою...
a. Вивченням проблем світобудови.
b. Аналізом відносин у соціумі.
c. Логічним дослідженням категоріального апарата системи знань про
народонаселення.
15. Яка країна не потрапляє під визначення третьої фази демографічного переходу, тобто
низька народжуваність і низька смертність?
a. Японія
b. Албанія
c. КНР
d. Росія
e. Україна
16. Для яких країн характерний другий тип відтворення населення, тобто середні або
низькі показники народжуваності, різке зменшення смертності та уповільнення
темпів зростання населення:
a. для країн Східної Європи
b. для країн Азії
c. для країн Латинської Америки
d. для країн Африки
e. ні для яких з перерахованих вище
17. Вкажіть у представленому списку країну, в якій переважна релігія католицизм.
a. США
b. Австралія
c. Марокко
d. Швеція
e. Бразилія
18. Мегаполіс:
a. гігантське скупчення агломерацій та міст чітко розмежування між собою
b. гігантське скупчення агломерацій та міст злилися між собою
c. гігантське скупчення дрібних міст
19. Найбільша за чисельністю населення країна Африки:
a. Єгипет
b. Ефіопія
c. ПАР
d. Нігерія
e. Конго
20. Залучення іноземних інвестицій, нарощування експортного потенціалу окремих
регіонів, що потребують прискореного розвитку
Розташуйте країни за
зростанням чисельності населення (по всьому світу) Китай (1), Індія (2), США (3),
Індонезія (4), Бразилія (5), Японія (6), Росія (7)
a. 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1
b. 6, 7, 3, 5, 4, 2, 1
c. 6, 7, 3, 4, 5, 2 , 1
d. 7, 6, 3, 4, 5, 2, 1
e. 6, 7, 3, 5, 4, 2, 1
21. Вкажіть абсолютний приріст населення Землі в 1990х роках:
a. 20-30 млн. чол.
b. 60-70 млн. чол.
c. 90-110 млн. чол.
d. 120-130 млн. чол.
22. Найбільш поширеними мовами світу є (у порядку спадання кількості носіїв):
a. китайська, англійська, російська, іспанська
b. англійська, китайська, іспанська, російська

c. китайська, англійська, іспанська, російська
d. китайська, іспанська, англійська, російська
e. китайська, іспанська, російська, англійська
23. Маятникова міграція це:
a. міграція населення за межі країни в пошуках роботи
b. щоденна міграція на роботу з передмість до міста й назад
c. переселення сільських жителів у міста
24. За складом населення України є державою:
a. однонаціональною;
b. двонаціональною;
c. багатонаціональною.
25. Коефіцієнт народжуваності в Україні становить
a. близько 11 проміле
b. близько 25 проміле
c. близько 2 проміле
d. близько 15 проміле
26. Найвищим є природний приріст у областях України
a. Закарпатська, Рівненська, Волинська
b. Чернігівська, Сумська
c. Донецька, Луганська
d. Київська, Дніпропетровська
27. Коефіцієнт загальної смертності в Україні становить
a. близько 15 проміле
b. близько 8,5 проміле
c. близько 2 проміле
d. близько 20 проміле
28. Очікувана тривалість життя в Україні
a. 63 роки для чоловіків, 74 роки для жінок
b. 74 роки для чоловіків, 63 роки для жінок
c. 82 років для чоловіків, 90 років для жінок
d. 75 років для обох статей
29. До складу Південної регіональної системи розселення входять:
a. Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна республіка Крим,
центр м. Одеса
b. Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна республіка Крим,
центр м. Миколаїв
c. Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м.
Дніпропетровськ
d. Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна республіка Крим,
центр м. Херсон
30. Переважна більшість сільських жителів в Україні проживає в селах з чисельністю
населення
a. до 50 осіб
b. 50-100 осіб
c. 200-500 осіб
d. 500 осіб і більше
31. Вкажіть у представленому списку країну, в якій переважна релігія буддизм.
a. Індія
b. Індонезія
c. Бангладеш
d. Пакистан
e. Монголія
32. У якій півкулі проживає менше всього людей:
a. у Східній

b. у Західній
c. в Північній
d. в Південній
33. Урбанізація:
e. зростання міст
a. зростання міського населення
b. зростання міст, міського населення та посилення їх ролі
c. зростання міст і міського населення поширення міського способу життя
34. Китайсько-тибетські сім'я є:
a. другою за чисельністю
b. першою за чисельністю
c. третя за чисельністю
d. охоплює найбільшу територію Земної кулі
35. За кількістю населення Україна посідає в Європі:
a. І місце
b. ІІІ місце
c. V місце
36. На жінок в Україні припадає
e. близько 47% населення
a. близько 53% населення
b. 32% населення
c. рівно 50% населення
37. До складу Донбаської регіональної системи розселення входять:
a. Донецька, Луганська області, центр – м. Донецьк
b. Донецька, Луганська області, центр – м. Луганськ
c. Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м.
Дніпропетровськ
d. Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м. Запоріжжя
38. Яка з перерахованих нижче країн має найвищу щільність населення:
a. Бангладеш
b. Непал
c. Китай
d. Індія
e. ФРН
39. Вкажіть більш точну відповідь. Внутрішні міграції:
a. переселення з села до міста
b. переїзд на освоюванні цілинні землі
c. переселення з села до міста і переїзд на освоюванні землі
d. переселення з району в район
e. точної відповіді немає
40. Для яких країн характерний перший тип відтворення населення, тобто висока
народжуваність, зменшення смертності і високі темпи зростання населення:
a. для країн Східної Європи
b. для країн Азії та Латинської Америки
c. для Росії
d. для КНР
e. ні для яких з перерахованих вище
41. Вкажіть у представленому списку країну, в якій переважна релігія православ'я.
a. Чехія
b. Албанія
c. Словаччина
d. Нігерія
e. Македонія

42. Чим більше частка міського населення, тим:
a. вище рівень соціально-економічного розвитку країни
b. нижчий рівень соціально-економічного розвитку країни
c. взаємозалежності
між
часткою
міського
населення
та
рівнем
соціальноекономічного розвитку країни немає
43. Щільність населення України
a. близько 182 осіб на 1 кв. км
b. близько 80 осіб на 1 кв. км
c. близько 115 осіб на 1 кв. км.
d. близько 15 осіб на 1 кв. км.
44. У останні роки в Україні спостерігається
a. природне скорочення населення
b. природний приріст населення
c. депопуляція населення
d. позитивне міжнародне сальдо міграції
45. Скільки в Україні міст-мільйонерів?
a. 6
b. 5
c. 7
d. 3
46. Схема розміщення населених пунктів навколо одного великого населеного пункту
називається:
a. лінійна
b. агломераційна
c. рівномірна
47. Глобалізація
a. це процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та
уніфікації
b. це об’єктивний процес інтеграції, який охоплює окремі сфери життя
суспільства
c. це вчення про напрямки вирішення глобальних проблем людства
d. це процес збільшення кількості спільних для всіх країн світу проблем
48. Процес збільшення частки міського населення і зростання ролі міст називається:
a. концентрація;
b. агломерація;
c. урбанізація.
49. Головне джерело зростання людності міст у промислово розвинених країнах:
a. міграції село-місто
b. природний приріст
c. міграції з країн, що розвиваються у розвинені країни
50. Яка питома вага трудових ресурсів у чисельності населення України?
a. 50-55%
b. менше 50%
c. понад 70%
51. До регіонів, які мають від’ємне сальдо міграції, належать
a. Чернігівська, Херсонська області
b. всі області України
c. Одеська, Дніпропетровська, Харківська області
d. Київська та Донецька область
52.
Більш швидкими темпами урбанізація протікає в ХХ столітті:
a. у промислово розвинених країнах
b. у країнах, що розвиваються
53. Субурбанізація це:
a. міграція забезпечених верств в екологічно сприятливі передмістя

b. міграція середніх шарів в центральний діловий район
c. міграція найменш забезпечених верств суспільства в райони нової забудови
54. Найбільш забезпеченими трудовими ресурсами є області:
a. східні;
b. західні;
c. центральні.

