
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ 
ІСПИТ 

 
1. Сучасна політична карта світу: етапи формування в ХХ ст. Місце України на 

політичній карті світу. 

2. Типологія країн світу за площею, чисельністю, географічним положенням, 

формами правління та адміністративно-територіальним устроєм. 

3. Типологія країн світу за рівнем економічного розвитку. 

4. Чисельність населення світу. Типи відтворення населення світу. Демографічна 

політика. 

5. Розміщення населення на Землі. Розселення українців у світі. 

6. Австралійський Союз. Особливості розвитку і місце в світовій економіці. 

7. Урбанізація. Рівень та темпи урбанізації в країнах світу. 

8. Світові природні ресурси, їх класифікація. Природні ресурси Світового океану. 

9. Основні закономірності розміщення паливних мінеральних ресурсів світу. 

Найбільші нафтогазоносні та вугільні райони. 

10. Основні закономірності розміщення рудних мінеральних ресурсів світу. 

Найбільші райони видобування руд чорних та кольорових металів. 

11. Міжнародні економічні зв’язки, їх форми, сучасні тенденції розвитку. 

12. Економіко-географічна характеристика Польщі. 

13. Охарактеризуйте земельні ресурси світу. Рекреаційні ресурси світу, їх види.  

14. Водні ресурси світу. Забезпеченість прісною водою країн світу. 

15. Японія. Основні риси галузевої структури господарства країни. 

16. Географія металургії світу, розміщення та перспективи розвитку. 

17. Географія хімічної промисловості світу, розміщення та перспективи розвитку. 

18. Дайте комплексну економіко-географічну характеристику Канади. 

19. Географія морського транспорту. Проблеми та перспективи його розвитку. 

20. Географія зернових культур. Найбільші виробники зерна(пшениці, кукурудзи, рису). 

21. Географія тваринництва. Основні країни – виробники м’яса та вовни. 

22. Дайте комплексну характеристику Великобританії. 

23. Дайте характеристику природних ресурсів Росії. 

24. Охарактеризуйте форму та розміри Землі. Назвіть способи її зображення.  

25. Назвіть основні форми поверхні Землі. Покажіть вплив зовнішніх сил Землі на 

формування рельєфу.  

26. Дайте характеристику Світового океану. Розкажіть про рух води в океані.  

27. Назвіть кліматичні пояси та області Землі, поясніть закономірності їх поширення. 

28. Охарактеризуйте будову біосфери, покажіть її вплив на інші оболонки Землі та 

взаємозв'язки з ними. 

29. Назвіть природні комплекси Землі. Покажіть взаємозв’язки компонентів 

природи в них. 

30. Охарактеризуйте геологічну будову, корисні копалини та рельєф Африки. 

Покажіть взаємозв'язки між цими компонентами природи. 

31. Охарактеризуйте природні зони Африки. 
32. Охарактеризуйте особливості клімату Австралії. Назвіть причини унікальності 

органічного світу материка. 



33. Назвіть основні форми рельєфу Південної Америки.  

34. Розкажіть про історію відкриття Антарктиди. Охарактеризуйте її природу. 

35. Назвіть основні форми рельєфу Північної Америки. 

36. Охарактеризуйте географічне положення та особливості берегової лінії 

Північної Америки. 

37. Охарактеризуйте внутрішні води Північної Америки. Розкажіть про їх 

господарське значення. 

38. Розкажіть про градусну сітку на глобусі й географічній карті, наведіть 

конкретні приклади визначення географічних координат.  

39. Розкажіть про загальну циркуляцію атмосфери Землі, дайте характеристику 

постійних вітрів. 

40. Розкажіть про умови формування та закономірності поширення ґрунтів на Землі. 

41. Охарактеризуйте географічне положення Євразії. 

42. Охарактеризуйте клімат Євразії. 

43. Охарактеризуйте найбільші екологічні проблеми світу. 

44. Розкажіть про будову літосфери, назвіть види її рухів. Покажіть вплив 

внутрішніх сил Землі на формування рельєфу. 

45. Дайте характеристику геологічної будови та мінерально-сировинних ресурсів 

України. 

46. Дайте характеристику водних ресурсів України та покажіть напрямки їх 

раціонального використання. 

47. Назвіть економічні райони України та принципи, за якими вони виділяються.  

48. Дайте характеристику транспорту України. 

49. Дайте характеристику сільського господарства України. 

50. Дайте характеристику харчової та легкої промисловості України. 

51. Дайте характеристику лісової та деревообробної промисловості України. 

52. Дайте характеристику хімічної промисловості України. 

53. Дайте характеристику машинобудування України. 

54. Дайте характеристику чорної та кольорової металургії України. 

55. Дайте характеристику енергетичної промисловості України. 

56. Дайте характеристику паливної промисловості України. 

57. Поясніть особливості національного, релігійного складу населення України. 

58. Охарактеризуйте особливості відтворення та розміщення населення України. 

Покажіть його природний та механічний рух. 

59. Дайте характеристику природи зони лісостепу України. 

60. Дайте характеристику природи зони мішаних лісів України. 

61. Охарактеризуйте природу Чорного та Азовського морів. 

62. Охарактеризуйте природу українських Карпат та гірського Криму. 

63. Перерахуйте екологічні проблеми України та назвіть шляхи їх вирішення. 



 

 


