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Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з географії для абітурієнтів на базі повної 

загальної середньої освіти розроблена на основі чинних програм з географії для 6-

9 класів (рівень стандарту) від 2012 року зі змінами 2015, 2017 років та для 10-11 

класів (рівень стандарту) наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 р. 

Структура і зміст програми з географії базуються на принципах неперервності 

й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньо 

предметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального 

матеріалу залежно від вікових можливостей учнів, практичної спрямованості. 

Дана програма дасть можливість абітурієнтам сформувати просторове 

уявлення про земну поверхню, розвинути уміння усвідомлено орієнтуватися в 

соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі та 

світі та сформувати гуманістичний світогляд, виховання дбайливих господарів, 

любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього 

середовища, адекватної поведінки в ньому. 

На іспиті з географії вступник повинен продемонструвати: 

 чітке знання з формування цілісного географічного образу Землі в результаті 

ознайомлення з регіональними та планетарними закономірностями і процесами; 

 розкриття ролі географії у розв’язуванні економічних, екологічних і соціальних 

проблем суспільства; 

 розвиток геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що 

співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами; 

 обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності 

навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті; 

 вміння користуватися картографічними матеріалами; 

 свідомість громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої 

людини, гуманіста і природолюба; 

 уміння застосовувати здобуті географічні знання. 

У програмі поєднано вивчення тем загальних закономірностей суспільної 

географії і географічного країнознавства. Основна мета – продовжити та завершити 

формування знань про географічну картину світу, які спираються на положення 

теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, 

світового господарства і географічного поділу праці, на розкриття глобальних та 

регіональних явищ і процесів. 

Програма формує цілісне уявлення про навколишній світ, показує глибокий 

взаємозв’язок природи, населення, та господарської діяльності на Землі.  



Перелік розділів та тем для підготовки до вступного випробування з географії 

Розділ I.  Розвиток географічних знань про Землю 

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину. 

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах  Ератосфена, 

Птолемея. 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі. 

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. 

Відкриття Америки Христофором Колумбом. Перше навколосвітнє плавання 

Фернана Магеллана. Відкриття Австралії та Антарктиди. 

Тема 3. Сучасні дослідження. 

Дослідження Землі в ХХ та ХХІ століттях. 

 

Розділ II. Земля на плані та карті 

Тема 1. Орієнтування на місцевості.  
Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. 

Компас. Поняття про азимут. 

Тема 2. Способи зображення Землі. 

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, 

аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.  

Масштаб та його види. Умовні знаки плану Абсолютна і відносна висота 

місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот. 

План, його основні ознаки. Визначення напрямків на плані. Читання плану. 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. 

Географічні атласи. Практичне значення карт. 

Тема 3. Географічні координати. 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні 

координати. Правила відліку географічної широти і географічної довготи. 

Географічні координати свого населеного пункту. 

 

Розділ ІІІ. Оболонки Землі 

Тема 1. Літосфера. 

Внутрішня будова Землі. 

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення. 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної 

кулі. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси 

Землі. 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, 

робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків. 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житі та 

діяльності людини. 



Основні форми рельєфу суходолу - гори і рівнини. Різноманітність та 

утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу. Різноманітність 

та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу. 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти -найвищі і найдовші гори 

Світового океану. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона. 

Тема 2. Атмосфера. 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері. 

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання. 

Кліматична карта. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання 

температури повітря. 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. 

Вимірювання атмосферного тиску. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, 

швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу. 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. 

Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта 

розподілу опадів. Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у 

своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди. Клімат та 

основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив 

людини на атмосферу. 

Тема 3. Гідросфера. 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. 

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, 

визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Властивості вод Світового 

океану. 

Рухи води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод 

Світового океану. Океан та людина. 

Води суходолу - поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, 

річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки 

світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок. 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, 

солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. 

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: 

ставки, водосховища, канали. 

Льодовики - багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і 

поширення льодовиків. 

Багаторічна мерзлота - підземне зледеніння. Утворення і поширення 

багаторічної мерзлоти. Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. 

Термальні і мінеральні води. 

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану 

і суходолу. 

 



Тема 4. Біосфера та ґрунти. 

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі. 

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. 

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і 

тваринний світ суходолу та океану  

Тема 5. Природні комплекси. 

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. 

Географічна оболонка - найбільший природний комплекс Землі, її межі та 

властивості. 

Природні зони Землі, їх особливості. 

 

Розділ IV. Планета людей 

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі. 

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. 

Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи 

Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу. 

Тема 2. Держави світу. 

Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-

сусіди України на політичній карті світу. 

Тема 3. Вплив людини на природу. 

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності. 

Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона. 

 

Розділ V. Закономірності формування природи материків та океанів 

Тема 1. Форма і рухи Землі. 

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки. 

Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної 

оболонки 

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних 

плит. Геологічні ери та епохи горотворення. 

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності 

поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах. 

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної 

поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод 

океанів. 

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція 

повітряних мас. Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу 

атмосферних опадів. 

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії. Природні комплекси материків та 

океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність. 

 

 



Розділ VI. Материки тропічних широт 

Тема 1. Африка. 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Загальні риси клімату. 

Кліматичні пояси і типи клімату. 

Води суходолу. Використання водних ресурсів. Природні зони, закономірності 

їх розміщення. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, 

віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. 

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського 

континенту. 

Тема 2. Південна Америка. 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічні 

структури, рельєф, корисні копалини. 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. 

Води суходолу. 

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка 

людиною. 

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, 

віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення. Держави. Зв’язки 

України з державами Південної Америки. 

Тема 3. Австралія. 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна 

будова, рельєф, корисні копалини. 

Клімат. Води суходолу. 

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи 

материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО. Населення, його склад та розміщення. Австралія - країна-

материк. Україна і Австралія. 

 

Розділ VII. Полярний материк планети 

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду. 

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. 

Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус 

материка. 

Тема 2. Природа материка. 

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. 

Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка. 

 

Розділ VIII. Материки Північної півкулі 

Тема 1. Північна Америка. 

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Тектонічні структури, 

рельєф, корисні копалини. 



Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. 

Природні зони. Висотна поясність у горах. Зміни природи материка людиною. 

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО. Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки. 

Тема 2. Євразія. 

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та 

освоєння материка. 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його 

формуванні. Корисні копалини. 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. 

Води суходолу. 

Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною. 

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. 

Населення. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами 

Європи та Азії. 

 

Розділ IX. Океани 

Тема 1. Тихий океан. 

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні 

особливості. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. 

Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих 

материків. 

Тема 2. Атлантичний океан. 

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні 

ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на 

життєдіяльність людей прилеглих материків. 

Тема 3. Індійський океан. 

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні 

ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив 

океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках. 

Тема 4. Північний Льодовитий океан. 

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. 

Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим 

океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей 

прилеглих материків. 

 

Розділ X. Вплив людини на природу материків та океанів 

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів. 

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки 

використання ресурсів людиною. 

Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти. 

 



Тема 2. Економічні проблеми материків та океанів. 

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела 

їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. 

Міжнародні організації з охорони природи. 

 

Розділ XI.  Географічна карта та робота з нею 

Тема 1. Географічна карта. 

Зображення України в картографічних творах. Навчальні карти й атласи. 

Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. 

Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. 

Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних 

картах. Класифікація карт. 

Способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах. 

Тема 2. Топографічні карти. 

Читання та практичне використання топографічних карт. 

 

Розділ XII. Географічний простір України 

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу. 

Політична карта світу, її елементи. Географічне положення (фізико-

географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Державна територія 

України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри 

України та Європи. 

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України. 

Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Особливості сучасного 

адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення 

на різних територіальних рівнях. 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів. 

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. 

Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в 

Україні. 

 

Розділ XIII. Природні умови та ресурси 

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. 

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. 

Карта «Фізична поверхня». Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. 

Геологічні ери. Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв'язок 

рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова. Неотектонічні рухи. Вплив 

геологічної будови та тектоніки на діяльність людини. 

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і 

процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини. Корисні 

копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення. 

Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобування 



вугілля, нафти, природного газу, торфу. Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, 

райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі. 

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Особливості 

геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості. 

Тема 2. Клімат та кліматичні ресурси. 

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна 

поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в земній поверхні. Повітряні маси, 

що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. 

Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт 

зволоження та їх розподіл на території Україні. Річний та сезонний хід кліматичних 

показників. Кліматична карта. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси. 

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. 

Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними 

прикметами. 

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність 

людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості. 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси. 

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини. Основні 

річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил 

річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, 

густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води. 

Озера, їх типи. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. 

Водосховища та канали. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні 

ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу 

своєї місцевості. 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси. 

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. 

Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси 

України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської 

діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових 

ресурсів. 

Тема 5. Рослинність. 

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву 

в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні 

ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості. 

Тема 6. Тваринний світ України. 

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного 

світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на 

тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. 

Тваринний світ своєї місцевості. 

 

 



Тема 7. Ландшафти України. 

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України». 

Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні 

ландшафти. 

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних 

лісів і широколистих лісів, лісостепова, степова. Використання та охорона 

рівнинних ландшафтів. Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, 

особливості їх зміни з висотою, використання та охорона. 

Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх 

раціонального використання. 

Тема 8. Природокористування. 

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види 

забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність 

населення. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. 

Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального 

використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природно-заповідні об’єкти 

своєї місцевості. 

Природокористування в умовах сталого розвитку. 

 

Розділ XIV. Населення України та світу 

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу 

та України. 

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість 

населення: природний рух, міграції.  

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя 

населення. 

Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності 

демографічних процесів. Демографічна політика. 

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки 

міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика. 

Тема 2. Розселення. 

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й 

Україні. 

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та 

країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і 

сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. 

Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. 

Субурбанізація. Хибна урбанізація. 

Тема 3. Етнічний склад населення. 

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні 

країни. Національний склад населення України: особливості та регіональні 

відмінності. 



Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення. 

Тема 4. Релігійний склад населення. 

Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії 

в Україні. 

Тема 5. Зайнятість населення в світі та Україні. 

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне 

населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення. 

 

Розділ XV. Природа та населення свого адміністративного району 

Тема 1. Географічне положення. 

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія 

формування і розвитку. 

Тема 2. Природа регіону. 

Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти 

природно-заповідного фонду. 

Тема 3. Населення регіону. 

Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості 

населення. 

 

Розділ XVI. Національна економіка та світове господарство 

Тема 1. Національна економіка. 

Національна економіка.(Національне господарство). Поняття «економічний 

розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, 

індекс людського розвитку (ІЛР). Секторальна модель економіки країни. 

Форми суспільної організації виробництва. Форми просторової організації 

національної економіки. 

Чинники розміщення виробництва. 

Тема 2. Світове господарство. 

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття 

«спеціалізація території», «міжнародний поділ праці». 

Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного 

розвитку, місце України в ній. 

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за 

концепцією «Центр -периферія». 

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та 

регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив 

на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації. 

 

Розділ XVII. Первинний сектор 

Тема 1. Сільське господарство. 

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства 

в сучасному світі. 



Аграрні відносини. 

Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та 

агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. 

Землезабезпеченість. Сільське господарство України. Структура 

сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових 

і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства. 

Розвиток кормової бази тваринництва. Структура та розміщення 

тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та 

приміські сільськогосподарські райони. Сільське господарство у своєму регіоні. 

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур 

та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського 

господарства. Найбільші країни-виробники та 

Тема 2. Лісове господарство. 

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове 

господарство в Україні. 

Тема 3. Добувна промисловість. 

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники 

ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами. Видобування вугілля, нафти 

і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, 

природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного 

вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні райони видобування 

кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту 

палива в Україні. 

Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ 

металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобування залізних, 

марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів. 

Розвиток і розміщення виробництв з видобування залізних і марганцевих руд 

в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні. Видобування інших 

видів природної сировини в Україні та країнах світу. Підприємства добувної 

промисловості свого регіону. 

 

Розділ XVIII. Вторинний сектор економіки 

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії. 

Значення електроенергетики. 

Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний 

баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. 

Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства електроенергетики 

свого регіону. Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-

споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва 

електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу. 

 

 



Тема 2. Металургійне виробництво. 

Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології 

виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники 

розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова металургія. Особливості 

технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, 

алюмінію, титану. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі 

технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце 

України на світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва 

кольорових металів в Україні. Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-

виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення 

виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-

споживачі кольорових металів у світі. 

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. 

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники 

розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, 

фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів. 

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної 

продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних 

добрив, полімерів, ліків. 

Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та 

чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. 

Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування. 

Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та 

чинники їх розміщення. Спеціалізація та кооперування у машинобудуванні. 

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, 

промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової 

електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого 

регіону. 

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку 

регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники 

літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, 

робототехніки. 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття. 

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що 

виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та 

центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в 

Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери 

тканин, одягу та взуття. 

Народні промисли в Україні. 

 

 



Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв. 

Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова 

промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення 

підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, 

плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, 

круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу 

безалкогольних напоїв, мінеральних вод. Виробництво харчових продуктів у своєму 

регіоні. 

Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив 

глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні 

виробництва харчових продуктів окремих країн світу. 

 

Розділ XIX. Третинний сектор 

Тема 1. Транспорт. 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового 

господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки. Транспорт України. 

Залізничний транспорт - основний вид транспорту України. Найважливіші 

автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. 

Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на 

території України. 

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі 

залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на 

розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші 

аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори. 

Тема 2. Торгівля. 

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. 

Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. 

Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах. 

Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних 

зв’язків. Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, 

ASEAN та ін.). 

Тема 3. Туризм. 

Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку 

туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура.  

Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти 

Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні. 

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з 

найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. 

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я. 

Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності 

як видів економічної діяльності. Форми просторової організації наукових 

досліджень та освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі 



та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та 

світі. 

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програування. 

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив 

глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості 

розміщення фінансових установ в Україні. 

Аутсорсинг, його переваги й недоліки. Аутсорсинг інформаційних технологій 

(ІТ-аутсорсинг). Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 

діяльність. Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування. 

 

Розділ XX. Глобальні проблеми людства 

Тема 1. Глобальні проблеми людства. 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема 

війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема. Сировинна й енергетична 

проблеми. Демографічна й продовольча проблеми. Проблема подолання відсталості 

країн, що розвиваються. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової 

громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні. 

Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття. 

 

Розділ XXI. Фізична географія 

Тема 1. План місцевості. 

Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони горизонту. Способи 

орієнтування на місцевості. Уміння користуватися компасом. Азимут. Масштаб та 

його види. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості. Використання планів у 

практичній діяльності людей. 

Тема 2. Географічна карта. 

Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від 

плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по карті за допомогою 

масштабу. Уміння по карті виміряти довжину річки, визначити висоту гір, глибину 

океанів і морів. Особливості картографічного зображення. Неминучість 

спотворення на картах внаслідок кривизни Землі: елементарні поняття про характер 

цих спотворень (відстаней, напрямків і площ). Градусна сітка на карті та її елементи. 

Географічна широта і довгота. Окомірна зйомка місцевості. 

Тема 3. Форма і рух Землі.  

Сонячна система та її будова. Характеристика планет земної групи. Розвиток 

уявлень про форму Землі. Фізико-географічне значення форми землі. Розміри земної 

кулі. Добове обертання Землі. Місцевий, поясний час, лінія зміни дат. Річний рух 

Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.  

Тема 4. Літосфера і рельєф. 

Внутрішня будова Землі. Поняття «літосфера». Типи земної кори. Процеси 

зовнішньої геодинаміки. Вивітрювання. Робота вітру. Робота текучих вод. Робота 

льодовиків. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори. Вулкани та райони 



їх поширення. Землетруси та райони їх поширення. Поняття "рельєф". Типи 

рельєфу земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір’я, гори і нагір’я. Гори 

складчасті, брилові, складчасто-брилові. Поняття про річкову долину. Значення 

рельєфу в господарській діяльності людини. Мінерали і гірські породи, що 

складають земну кору. Надра та їх охорона. 

Тема 5. Атмосфера. 

Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. Загальна 

циркуляція атмосфери. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно 

від географічної широти, висоти над рівнем океану. Тиск атмосфери і його 

вимірювання. Вітри та їх походження. Бризи, мусони, пасати, циклони і 

антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл 

опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості опадів. Погода. 

Характеристика складових стану погоди. Спостереження за погодою. Значення 

вивчення погоди для народного господарства. Клімат. Залежність клімату від 

географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості. 

Значення клімату в господарській діяльності людини. 

Тема 6. Гідросфера.  

Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Світовий океан та його 

частини: океани, моря, затоки і потоки. Особливості рельєфу дна Океану, характерні 

риси клімату океанів, основні морські течії, господарське освоєння океанів. Фізичні 

характеристики океанічних вод. Уміння визначати глибини на карті. Рух води в 

Світовому Океані. Морські течії. Господарське значення морів. Розчленованість 

берегової лінії. Підземні води. Джерела. Використання підземних вод і джерел. 

Річка та її частини. Живлення річок. Басейни і вододіли. Канали та водосховища. 

Використання річок у господарській діяльності людини. Озера, типи озерних 

улоговин та їх господарське використання. Болота та їх використання. Льодовики. 

Тема 7. Біосфера.  

Поняття про біосферу. Походження і поширення життя на Землі. Рослинність 

суходолу та океану. Тваринний світ суходолу та океану. Вплив біосфери на інші 

оболонки. Вплив людини на біосферу. Географічна оболонка. Поняття про 

географічну оболонку. Загальні риси географічної оболонки. Поняття про 

природний комплекс. Взаємодія рельєфу і клімату та їх вплив на ґрунти, 

рослинність, тваринний світ. Зміна природних комплексів під впливом 

господарської діяльності людей. Фізико-географічний огляд частин світу та 

материків. Європа. Азія. Африка. Америка. Північна Америка. Південна Америка. 

Австралія. Антарктида. Тихий океан. Атлантичний океан. Індійський океан. 

Північний Льодовитий океан. Південний океан. 

Тема 8. Фізико-географічний огляд частин світу та материків.  

Європа. Азія. Африка. Америка. Північна Америка. Південна Америка. 

Австралія. Антарктида. Тихий океан. Атлантичний океан. Індійський океан. 

Північний Льодовитий океан. Південний океан. 

 



Розділ XXІІ. Географія України 

Тема 1. Географічне положення.  
Предмет фізичної географії України. Оцінка вигідності фізико-географічного 

положення України. Географічне положення. Кордон. Дослідження території 

України. Джерела географічної інформації.  

Тема 2. Рельєф, геологічна будова і корисні копалини.  

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічна будова і 

тектонічні структури. Особливості геологічної будови території України. 

Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. Закономірності поширення, 

характеристика і господарська оцінка надр України. Паливні корисні копалини. 

Рудні корисні копалини. Нерудні корисні копалини. 

Тема 3. Клімат і кліматичні ресурси.  
Основні кліматотворчі чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. 

Розподіл температур повітря і опадів на території України. Основні кліматичні 

показники. Несприятливі погодні явища та їх наслідки. Енергетичні кліматичні 

ресурси. Прогноз погоди.  

Тема 4. Внутрішні води.  

Загальні гідрографічні особливості території України. Гідрологічний і 

гідрохімічний режими, флора і фауна. Поверхневі води, особливості їх формування 

й розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні 

води. Болота, їх типи і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, способи 

їх раціонального використання і охорони. 

Тема 5. Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. 

Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх 

поширення. Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси. 

Охорона земельних ресурсів. 

Тема 6. Рослинність і тваринний світ. 

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. 

Рослинні компоненти лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу 

тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських 

Карпат, Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища. 

Тема 7. Природні комплекси і фізико-географічне районування.  
Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Розвиток 

ландшафтів України в антропогені. Зміни ландшафтів України за історичний час. 

Класифікація ландшафтів. Фізико-географічне районування України, його наукове і 

практичне значення. Природно-господарська характеристика природних зон 

України. Зона мішаних хвойно- широколистяних лісів. Лісостепова зона. Степова 

зона. Українські Карпати. Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають 

Україну, проблеми використання і охорони їхніх вод. Чорне море. Азовське море. 

Тема 8. Економічне, політико-географічне положення України. 

Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний 

адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами.  



Тема 9. Населення і трудові ресурси.  

Територіальні відмінності і чинники розміщення і густоти населення. 

Природні і екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники 

його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення 

демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї проблеми. Типи міських поселень. 

Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні 

відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх 

вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства в регіонах. 

Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти. 

Тема 10. Формування господарського комплексу України та його 

структура. 

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія 

формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури 

господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальні організації. 

Тема 11. Промисловість. 

Загальна характеристика і розміщення промисловості. Галузева структура, 

спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи 

розвитку та розміщення промисловості. Паливно-енергетичний комплекс. 

Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. 

Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи дальшого 

розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газо-видобутку. 

Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості. Електроенергетика, її 

структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій. Екологічні 

проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу. Металургійний комплекс. 

Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна 

база та її розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу. 

Хімічний комплекс. Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. Галузева 

структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної 

промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.  Лісопромисловий комплекс. 

Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). 

Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і 

гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового 

комплексу. Будівельний комплекс. Структура і значення. Чинники розвитку і 

розміщення. Сировинний комплекс. 

Тема 12. Раціональне використання природних умов і природних ресурсів 

та їх охорона.  

Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. 

Геоекоситуація в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та 

охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. 

Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного та Азовського 

морів і водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, їх 



раціональне використання та охорона. Рекреаційні ресурси. Природно-охоронні 

комплекси. 

Розділ XXІІІ. Економічна і соціальна географія світу 

Тема 1. Сучасна політична карта світу.  

Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що 

визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й 

адміністративно-територіального устрою країн. Сучасна політична карта. Європа. 

Азія. Африка. Америка.  

Тема 2. Географія світових природних ресурсів. 

Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів. Мінеральні 

ресурси. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Водні ресурси. Природні ресурси 

Світового океану. Ресурсозабезпеченість. 

Тема 3. Географія промисловості світу. 

Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія 

вугільної промисловості. Географія нафтової промисловості. Географія газової 

промисловості. Електроенергетика світу. Чорна металургія та основні райони її 

розвитку і розміщення. Кольорова металургія та основні райони її розвитку і 

розміщення. Машинобудування, його структура та географія основних галузей. 

Хімічна промисловість. 

Тема 4. Глобальні проблеми людства. 

Виникнення глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми 

сучасності. Демографічна проблема. Екологічна проблема. Енергетична проблема. 

Продовольча проблема. Проблема війни і миру. Проблема освоєння ресурсів океану 

та способи їх вирішення. 

 

Вступник повинен знати: 

• Типи та форми земної кори; 

• Причини і фактори зміни земної поверхні; 

• Геосинклінальні зони і процеси, що в них відбуваються; найбільші вулкани 

світу; 

• Номенклатуру основних форм рельєфу, найвищі точки гірських систем світу 

та України; 

• Материки, континенти, найбільші острови, півострови світу; 

• Причини циркуляції атмосфери; 

• Основні кліматоутворюючі чинники; 

• Області високого та низького тиску; 

• Залежність розподілу температури і тиску від географічного положення; 

• Кліматичні області та пов’язані з ними погодні умови; 

• Загальні риси клімату, типи повітряних мас, розподіл температур повітря і 

опадів на території України, основні кліматичні показники, несприятливі погодні 

явища; 



• Частини світового океану; вплив течій на клімат; основні морські течії, 

температуру та солоність різних частин океану; 

• Найбільші протоки, затоки, моря світу; 

• Види внутрішніх вод; види річок; основні канали та водосховища; типи озер; 

• Номенклатуру основних гідро об’єктів світу та України; 

• Поняття про природний комплекс; взаємодію рельєфу і клімату та їх вплив 

на природний комплекс; природні зони та їх характеристику; висотну поясність; 

охоронні території; 

• Фізико-географічне положення, рельєф, природні ресурси, клімат, природні 

зони материків, континентів та України; 

• Структуру економіко-географічного положення; 

• Адміністративний поділ України; 

• Територіальні відмінності розселення населення України; чинники 

розміщення і густоти населення; 

• Природний рух населення; вікову і статеву структуру населення України; 

погіршення демографічної ситуації та шляхи її розв'язання; види і причини міграції; 

поняття урбанізації та регіональні відмінності в її рівнях; типи міських поселень, 

функції міст, міські агломерації; форми сільського розселення; 

• Поняття трудові ресурси, безробіття і їх географічні аспекти; 

• Поняття господарство і національний господарський комплекс; 

• Структуру та спеціалізацію господарства України; 

• Основні види транспорту і особливості їх розміщення; 

• Кліматичні ресурси України; проблеми охорони природних систем чорного 

та азовського морів і водних ресурсів; природоохоронні комплекси; 

• Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України. 

• Особливості економіко-географічного положення Європи, Азії, Океанії, 

Африки, Америки.  

• Склад регіонів. Форми державного правління і територіального устрою 

країн регіонів. Прояви сепаратизму.  

• Типи країн Європи, Азії, Океанії, Африки, Америки. за рівнем економічного 

розвитку. Інтеграційні процеси.  

• Особливості економічного та соціального розвитку окремих країн Європи, 

Азії, Океанії, Африки, Америки. 

• Структуру населення окремих країн Європи, Азії, Океанії, Африки, 

Америки, особливості демографічної ситуації. 

• Геополітичну структуру сучасного світу. 

• Місце України в сучасному світі. 

• Аспекти сучасних економічних відносин України та інших країн світу. 

• Особливості участі України в процесах європейської та світової економічної 

інтеграції. 

• Місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті 

сталого розвитку. 



• Поняття «топографічна карта», «проекція», «розграфлення», «план 

місцевості». 

• Основні умовні позначення топографічних карт для зображення об’єктів 

місцевості та рельєфу.  

• Методологію проведення вимірювання на топографічній карті за  масштабом 

і кілометровою сіткою. 

• Принципи використання азимутів. 

• Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загально 

географічних та тематичних картах.  

• Сутність генералізації. 

• Показники руху Землі навколо своєї осі 

• Добову ритміку в географічній оболонці 

• Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу,  перехід від 

місцевого часу до поясного. 

• Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки. 

• Причини зміни пір року. Зміна пір року у Північній та Південній півкулях.  

• Склад, межі та будова географічної оболонки. 

• Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера. 

• Властивості літосфери. Поняття «геологічне середовище  людства». 

• Тектоніка літосферних плит. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні 

наслідки. 

• Рельєф. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. 

• Ресурсні властивості літосфери. Гірські породи та закономірності їх 

поширення. 

• Сонячне випромінювання, відмінності випромінювання і поглинання тепла 

повітрям, поверхнею гірських порід і води. 

• Клімат. 

• Вплив атмосфери на літосферу 

• Ресурсний потенціал атмосфери 

• Запаси води на Землі. 

• Світовий океан та його складові.  

• Вплив процесів у літосфері на природу океанів. 

• Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан 

• Ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних 

вод 

• Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу на материках та по 

території України. 

• Особливості прісної води як ресурсу.  

• Біосфера та її складові. Закономірності  поширення живих організмів на 

суходолі і в океанах 

• Природні чинники формування ареалів поширення рослин і тварин.  

• Біологічні ресурси 



• Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону, країни 

• Природні зони. 

• Динаміка чисельності населення світу.  

• Статево-вікову, шлюбно-сімейну структуру населення. 

• Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення. 

• Міграції, їх показники, чинники та вплив  на відтворення населення і його 

перерозподіл у світі 

• Поняття «глобальна економіка».  

• Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних 

послуг 

• Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні 

мережі  

• Географічні складники політичної географії 

• Геополітика, її складові   

• Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави  

• Українська держава і територія держави України 

• Політико-географічне положення України 

• Особливості вікового і статевого складу населення України 

• Демографічна політика в Україні 

• Сучасні риси національної економіки України 

• Міжнародні транспортні коридори на території  України 

 

Вступник повинен вміти: 

• Показувати на карті головні номенклатурні географічні об’єкти; 

• Встановлювати взаємозалежність основних кліматоутворюючих чинників; 

• Пояснити розподіл тиску і температури на земній поверхні; 

• Давати характеристику фізико-географічного та економіко- географічного 

положення географічного об’єкту; 

• Визначати переваги та недоліки географічного розташування; 

• Визначати кліматичні пояси та природні зони відповідно до географічної 

широти; 

• Аналізувати географічну інформацію; 

• Читати географічні карти. 

• Демонструвати на карті території: континентів, регіонів та окремих країн 

регіону, найбільші міста та місця концентрації найбільших промислових 

підприємств. 

• Давати порівняльну характеристику рівню розвитку промисловості різних 

країн одного та декількох регіонів. 

• Аналізувати принципи розподілу населення в залежності від природних та 

соціально-економічних умов. 

• Пояснити особливості розвитку окремих галузей промисловості. 

• Розрізняти відмінності карти та плану місцевості. 



• Визначити напрями руху на картах за сторонами горизонту, азимутом. 

• Визначити географічні координати об’єктів на карти. 

• Пояснити різницю між географічним та магнітним азимутами. 

• Пояснити основну роль всіх оболонок Землі (гідросфери, атмосфери…). 

• Аналізувати та давати характеристику глобальним демографічним 

процесам. 

• Аналізувати та давати характеристику глобальним економічним процесам. 

• Пояснити значення геополітики та її роль у розвитку різних держав. 

• Показати на карті учасників основних міжнародних союзів. 

• Пояснити значення глобалізації її позитивні та негативні особливості. 

• Показати на карті територію України та пояснити причини появи спірних 

території. 

• Проаналізувати особливості демографічної ситуації в Україні, міграції. 

• Охарактеризувати економічний потенціал України  в європейському регіоні 

та світі. 

Список рекомендованої літератури 

1. Географія: підруч. для 6 кл. загальноосві. навч.закл. / В.М. Бойко,               

С.В. Міхелі – Харків: СИЦИЯ, 2014. – 256 с.: іл..  

2. Географія: підруч. для 6 кл. загальноосві. навч.закл. / Т.Г. Гільберт,                    

Л.Б. Паламарчук. – К.: Грамота, 2014. - 240 с.: іл.. 

3. Географія: підруч. для 7 кл. загальноосві. навч.закл. / В.М. Бойко,              

С.В. Міхелі – Харків: СИЦИЯ, 2016. – 288 с.: іл.. 

4. Географія: підруч. для 8 кл. загальноосві. навч.закл. / В.М. Бойко,                     

І. Л. Дітчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. – 332 с.: іл.. 

5. Географія (Україна у світі: природа, населення): підруч. для 8 кл. 

загальноосві. навч.закл. / Т.Г. Гільберт, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – 

К.: Грамота, 2016. - 272 с.: іл.. 

6. Географія: підруч. для 9 кл. загальноосві. навч.закл. / Т.Г. Гільберт,              

І.Г. Савчук, В.В. Совенко. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. - 288 с.: іл.. 

7. Географія: підруч. для 9 кл. загальноосві. навч.закл. / В.М. Бойко [та ін.] – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. – 272 с.: іл.. 

8. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосві. навч.закл. / В.М. Бойко,            

Б.П. Яценко – К.; Ірпінь: Перун, 2018. – 256 с.: іл.. 

9. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосві. навч.закл. / Т.Г. Гільберт,            

І.Г. Савчук, В.В. Совенко. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. - 240 с.: іл.. 

10. Географія: підруч. для 11 кл. загальноосві. навч.закл. / Т.Г. Гільберт,             

І.Г. Савчук, В.В. Совенко. – К.: УОВЦ «Оріон», 2019. - 192 с.: іл. 

  



Організації та проведення вступного випробування з географії 

Вступне випробування з географії у Чернівецькому транспортному фаховому 

коледжі проводиться у письмовій (тестовій) формі, що передбачено Умовами 

прийому і приймається не менше ніж двома членами екзаменаційної комісії у 

кожній аудиторії. 

Бланки письмової (тестової) роботи з географії роздаються кожному 

абітурієнту в аудиторії, де проводиться вступне випробування, про що кожен 

абітурієнт ставить особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової 

роботи. 

Письмова (тестова) робота з географії ( у тому числі чернетки) виконується на 

аркушах зі штампом Приймальної комісії навчального закладу. На аркушах для 

виконання робіт заборонені будь-які умовні позначки, що можуть розкрити 

авторство роботи. Абітурієнт зазначає прізвище виключно у відведених для цього 

місцях. 

Для виконання письмової (тестової) роботи з географії відводиться не більше 

ніж 2,5 астрономічні години (150 хв). 

Під час виконання роботи з географії забороняється використання будь-яких 

електронних пристроїв (ґаджетів), підручників, навчальних посібників чи інших 

матеріалами. 

У разі порушення вступником правил, щодо  використання сторонніх 

матеріалів, то згідно Умов прийому та Положення про приймальну комісію, 

абітурієнт відстороняється від проведення випробування. На екзаменаційній роботі 

такого вступника вказується точний час та причина відсторонення. При перевірці 

така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості 

балів, яка визначена нормативними документами, щодо організації та проведення 

вступної кампанії в навчальному закладі. 

Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування з географії, 

абітурієнт розписується у відомості видачі-повернення письмової роботи, а члени 

екзаменаційної комісії перевіряють правильність заповнення титульного листа 

письмової (тестової)  роботи з географії. 

Вступники, що не з’явилися на випробування з географії без поважних причин 

у зазначеним розкладом час, до участі у подальшому конкурсі не допускаються. При 

наявності поважної причини, абітурієнти зобов’язані повідомити про них 

Приймальну комісію закладу освіти за день до початку вступних випробувань. При 

цьому слід надати документ, що підтверджує причини через які абітурієнт не 

здатний прибути на випробування. В екстрених випадках, абітурієнт повинен 

повідомити  Приймальну комісію не пізніше, ніж за 1 годину до початку 

випробування, з подальшим документальним підтвердження причини пропуску. 

Особи, що не встигли виконати завдання у відведений для цього час, здають 

роботу з географії у повному обсязі, здають їх незакінченими. 



Після закінчення іспиту всі роботи піддають процесу шифрування. Шифром 

виступає цифровий чи інший умовний код, що проставляється на титульному 

аркуші та на кожному аркуші виконаної екзаменаційної роботи абітурієнта. 

У разі, коли на письмовій (тестовій) роботі з географії будуть виявлені 

позначки, що зможуть допомогти ідентифікувати абітурієнта, то така робота не 

піддається процесу шифрування і крім того дана робота перевіряється не тільки 

членом екзаменаційної комісії, але і відповідальним секретарем Приймальної 

комісії. 

Процес перевірки письмових (тестових) робіт з географії відбувається 

виключно у приміщенні Чернівецького транспортного фахового коледжу і повинен 

бути закінчений не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії. 

Перескладання вступного випробування з географії не дозволяється. 

Вступники, що набрали у випробуванні з географії меншу кількість балів за 

встановлений  прохідний бал, до участі в подальших вступних випробуваннях та 

конкурсі не допускаються. 

 

Критерії оцінювання абітурієнта на вступному випробуванні з географії 

Вступне випробування з географії для абітурієнтів, що поступають на базі 

повної загальної освіти проводиться у формі екзаменаційного тесту, який 

складається з 17 завдань різної складності. 

До першого рівня складності належать завдання 1-10. Це тестові завдання з 

ОДНІЄЮ правильною відповіддю. Кожна вірна відповідь оцінюється в 0,5 бала. В 

сумі за І рівень абітурієнт отримує 5 балів. 

До другого рівня належать завдання 11-17. Це завдання на встановлення 

відповідностей. Кожне вірно виконане завдання оцінюється в 1 бал. В сумі за ІІ 

рівень абітурієнт отримує 7 балів. 

В загальному робота оцінюється в 12 балів, які переводяться до значення 200-

бальної шкали за нижчевказаною схемою. 
 

1 не склав 7 150 

2 не склав 8 160 

3 не склав 9 170 

4 120 10 180 

5 130 11 190 

6 140 12 200 

 

Відповідно до Правил прийому на навчання до Чернівецького транспортного 

фахового коледжу якщо вступник набрав менш ніж 4 (120) бали, він до участі у 

конкурсному відборі не допускається.  



Зразок тестового завдання вступного випробування з географії 

 

Екзаменаційний білет № 33 

 

Рівень І 
 

1. Форма правління, за якої глава держави одночасно є главою виконавчої 

влади та обирається на певний термін, це - : 

а) конституційна монархія 

б) президентська республіка 

в) теократична монархія 

г) парламентська республіка 

 

2. Країна Африки, яка вирізняється найбільшою кількістю неграмотних: 

а) Нігер 

б) Південна Африка 

в) Танзанія 

г) Ефіопія 

 

3. Південний лісовий пояс охоплює…: 

а) Росію, Скандинавію, США, Канаду 

б) Велику Британію, Францію, Нідерланди 

в) Китай, Індію, Індонезію 

г) Центральну та Південну Америки, Екваторіальну Африку, Південну та 

Південно-Східну Азію 

 

4. Гренландія належить до … 

а) Ісландії 

б) Данії 

в) Великої Британії 

г) Франції 

 

5. “Мідний пояс” Африки проходить через 

а) Марокко та Алжир 

б) Мавританію та Синегал 

в) Замбію та Демократичну Республіку Конго 

г) Ефіопію та Єгипет 

 

6. Країни, які є світовими лідерами за чисельністю ВРХ (великої рогатої 

худоби): 

а) Китай, Росія 

б) Індія, Бразилія 

в) Австралія, Мексика 

г) Танзанія, Кенія 

 

7. Укажіть державу, що є частково визнаною у світі 

а) Ватикан 

б) Того 

в) Тайвань 

г) Бахрейн 

 

 



8. Правильним твердженням щодо пересічної густоти населення в Африці є 

а) нижча як у США, але вища як в Україні 

б) нижча як у США, але вища як в Росії 

в) вища як у США, але нижча як в Україні 

г) така ж, як пересічна у Західній Європі 

 

9. Компонент, який визначає родючість ґрунту, -  

а) повітря 

б) мінеральні речовини 

в) гумус 

г) вода 

 

10. В Африці єдина АЕС побудована в 

а) Лівії 

б) Мавританії 

в) Алжирі 

г) Південній Африці 

 

Рівень ІІ 
 

11. Встановіть відповідність між орографічними об’єктами та епохами їх 

утворення 

1. Кавказ  A. Кайнозойська 

2. Кордильєри  Б. Герцинська 

3. Аппалачі  B. Мезозойська 

4. Уральські гори                   Г. Каледонська 

                  Д. Байкальська 

 

12. Встановіть відповідність між формами рельєфу та видами господарської 

діяльності, що зумовлюють їх утворення 

1. лаколіти А. еоловий 

2. дюни Б. магматичний 

3. печери В. суфозійний 

4. поди Г. карстовий 

 Д. гравітаційний 

 

13. Встановіть відповідність між країнами та міжнародним організаціями, 

членами яких вони перебувають 

1. Малайзія А. НАФТА 

2. Фінляндія Б. ЄС 

3. Канада В. ОПЕК 

4. Саудівська Аравія Г. АСЕАН 

 Д. АНЗЮС 

 

 

 



14. Встановіть відповідність між географічними поняття та їх описами 

1. каштанові   А. характерні для зони саван; формуються в умовах 

чергування сухого та вологого періодів і додатних 

температур; уміст гумусу — 0,5-1 % 

2. чорноземи Б. зональний тип сухих степів та напівпустель; незначний 

уміст гумусу (2-3 %) 

3. коричневі В. сформувались під степовою рослинністю; уміст гумусу 

— 8-16 % 

4. сірі лісові Г. поширені в лісостеповій зоні, під широколистою 

лісовою й різнотравно-злаковою рослинністю; уміст 

гумусу — 5-8 % 

 Д. відповідають середземноморській зоні, багаті на 

основи та Нітроген; уміст гумусу — 4-7 % 

 

15. Встановіть відповідність між океанами та островами, розміщені в їх 

акваторіях 

1. Тихий  А. Мальдівські острови 

2. Атлантичний  Б. Гавайські острови 

3. Індійський  В. Мадагаскар 

4. Північний Льодовитий  Г. Земля Франца Йосифа 

 Д. Кіпр 
 

16. Встановіть відповідність між характером земної поверхні та відсотками 

відбитої сонячної радіації 
1. сніг А. 85-90 % 

2. пісок Б. 20-25 % 

3. трав’яний покрив В. 30-35 % 

4. вода Г. 4-7% 

 Д. 95-100% 
 

17. Встановіть відповідність між природними зонами та їх характеристиками 

1. гілея А. високогірні луки в екваторіальних Андах 

2. прерія Б. ліси, що відрізняються безупинною вегетацією 

впродовж року, пристосовані до екваторіальних, 

субекваторіальних і тропічних широт 

3. льянос В. степи Північної Америки 

4. парамос Г. високотрав’яні савани у північно-східній частині 

Південної Америки 

 Д. піщані пустелі в Північній Африці 
 

 

 

 

  



Зразок заповнення бланку письмової (тестової) роботи з географії 

 
 

Бланк відповідей до тесту з географії (заповнюють абітурієнти) 

Правильна відповідь на завдання 1-10 позначається тільки так: X 

Відповідності (завдання 11-17) позначаються так: 

 А Б В Г Д 

12 1 2 3 4  

Рівень І 

 а б в г д 

1 X     

2  X    

3   X   

4    X  

5   X   

6  X    

7 X     

8  X    

9    X  

10   X   

Рівень ІІ 

 А Б В Г Д 

11 4 2 3  1 

12 1 2 3 4  

13 2 4  3 1 

14 1 2 4 3  

15 3 1  2 3 

16 4 1  2 3 

17  4 1 3 2 

Бланк відповідей до тесту з географії (заповнюють викладачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 


