
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРАЄЗНАВСТВО, КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» 

 

Типові тестові питання за змістовими модулями 

 

Змістовий модуль 2 

Туристичне країнознавство як наука 

 

1. Сукупність міжгалузевих наукових досліджень, спрямованих на 

комплексне вивчення країн і регіонів, систематизацію та узагальнення даних 

про їхню природу і територію, геопросторові особливості, склад населення та 

його культуру, господарство, суспільно-політичну організацію, зовнішні 

відносини – це: 

А) краєзнавство;          

Б) країнознавство;         

В) глобалізація;        

Г) інтеграція. 

 

2. Об’єктом країнознавство є:  

А) країни;                      

Б) регіони;                                 

В) райони;                         

Г) материки. 

 

3. Концепція країнознавчих досліджень, що вивчає образи місць у 

країнознавстві, – це: 

А) концепція географічного країновлаштування;                      

Б) концепція проблемного країнознавства;                             

В) концепція поєднання країнознавства із вирішенням глобальних 

проблем людства; 

Г) концепція культурно-образного країнознавства.                                                         

 

4. Функція країнознавчої дисципліни, що бере участь у створенні 

культурно-географічної картини світу, зокрема продукує «туристичні образи» 

країн та регіонів для широких верств суспільства, називається:  

А) методологічною;                         

Б) конструктивною.;                       

В) світоглядною;                    

Г) інформаційною.             

 

5. Вченими якої країни була висунута ідея цивілізації як 

протиставлення концепції «варварства»? 

А) Великої Британії;             

Б) Франції;          

В) Росії;         

Г) Іспанії. 

 

6. Хто вперше застосував цивілізаційний підхід до вивчення країн 

світу? 

А) А. Тойнбі;                

Б) Н. Данилевський;                      

В) С. Хантінгтон;                

Г) експедиція. 
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7. Спосіб життя великої спільноти людей; найвища культурна 

цілісність; культурна спільність людей і найширший рівень культурної 

ідентифікації – це ознаки: 

А) інтеграції;                                                   

Б) глобалізації;                                               

В) міграції; 

Г) цивілізації. 

 

8. Чи існує у науковому середовищі одностайна думка щодо кількості 

цивілізацій? 

А) Так;                          Б) Ні. 

 

9. Процес формування інтегрованої та взаємозалежної світової 

економіки, поширення певних економічних явищ у господарствах усіх країн – 

це:  

А) інтеграція;                                                   

Б) глобалізація;                                               

В) міграція; 

Г) цивілізація. 

 

10. Інтеграція, в результаті якої утворюються спільні господарські 

об’єднання країн, які діють згідно зі спеціальними угодами й мають 

специфічну організаційну структуру, називають: 

А)   міжнародною;                              Б)    економічною. 

 

11. До якої групи міжнародних організацій можна віднести такі 

організації, як: Організацію Об’єднаних Націй (ООН); Асоціацію країн 

Південно-Східної Азії (АСЕАН); Асоціацію регіонального співробітництва 

країн Південної Азії (СААРК); Співдружність Незалежних Держав (СНД)?  

А)    політичні;                                              Б)    економічні;                                                     В)    змішані. 

 

12. Виробники автомобілів «Тойота», напоїв «Кока-Кола», джинсів 

«Левіс», телевізорів «Філіпс», магнітофонів «Соні», гамбургерів 

«Мак’Дональдс» належать до: 

А)   транснаціональних корпорацій;                    

Б)   митного союзу;                    

В) зони вільної торгівлі;                    

Г) міждержавних регіональних об’єднань. 

 

13. Наука про вміння використовувати знання про різні території, про 

країни для вироблення й обґрунтування політики держави, називають:  

А)    геоекономікою;                                      

Б)    глобалізацією;                                          

В)    геополітикою;               

Г)   регіоналізацією. 

 

14. Які групи відмінностей регіонів визначаються об’єктивними 

геологічними, географічними та біологічними особливостями окремих 

частин Землі? 

А) природні;                         

Б) історичні;                         
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В) соціально-економічні.       

 

15. Скільки регіонів виділяють у світі? 

А) 10;               Б) 15;                  В) 18;             Г) 21. 

 

16. До якої категорії природно-заповідного фонду України відносяться 

біосферні заповідники та заказники? 

А) до природних територій та об’єктів;             

Б) до штучно створених об’єктів.  

 

17. До якого субрегіону відносять такі країни, як Данія, Норвегія, 

Швеція та Ісландія? 

А) Закавказзя;                        

Б) Середньої Азії;                       

В) Прибалтики;                       

Г) Скандинавії.  

 

18. Яка з перелічених країн є країною з високим рівнем розвитку 

туризму? 

А) Туреччина;        

Б) Греція;                                   

В) Єгипет; 

Г) Ізраїль. 

 

19. Як називають свою батьківщину іспанці, підкреслюючи тим самим 

її багатогранність? 

А) «Країна чудес»;        

Б) «Пас Еспаньяс»;                                   

В) Санта-Марія-де-Гуадалупе; 

Г) Пуерта-де-Алькала. 

 

20. В якій країні святкують Національний День слона? 

А) Таїланді;                             

Б) Індії; 

В) Єгипті; 

Г) Великобританії. 

 

 


