
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 
1. Назвіть способи зображення Землі. План, його основні ознаки. Географічні карти, 

їх елементи. Масштаб карт. 

2. Охарактеризуйте особливості відкриття нових земель. Навколосвітні подорожі. 

Дослідження Землі у ХХ ст. і на початку ХХІ ст. 

3. Визначить особливості градусної сітки на глобусі й географічній карті. Географічні 

координати. 

4. Охарактеризуйте будову літосфери, її властивості. Літосферні плити. Рухи земної 

кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. 

5. Назвіть основні форми рельєфу суходолу. Найбільші за площею рівнини світу. 

Найвищі та найдовші гори світу. Рельєф дна океану. 

6. Охарактеризуйте води суходолу - поверхневі та підземні. Найдовші, найбільші за 

площею басейни та наповноводніші річки світу. Озера. Болота. Льодовики. 

7. Дайте характеристику частинам Світового океану: океани, моря, затоки, протоки. 

Розкажіть про рух води в Світовому океані та її основних властивостях. 

8. Визначить будову атмосфери та склад повітря в тропосфері. Назвіть основні 

кліматичні показники. 

9. Назвіть основні кліматотвірні чинники та визначить кліматичні пояси. Дайте 

визначення поняттю «клімат». 

10. Охарактеризуйте будову біосфери, особливості її поширення на земній кулі. 

Визначить вплив господарської діяльності людини на біосферу. 

11. Назвіть природні комплекси Землі. Визначить природні зони Землі та їх 

особливості. 

12. Назвіть материки та океани планети. Співвідношення на Землі материків і океанів. 

Материки і частини світу. Походження материків та океанічних западин. 

13. Охарактеризуйте тектонічну будову, корисні копалини та рельєф Африки. Води 

суходолу. 

14. Визначить загальні риси клімату Африки. Природні зони Африки, закономірності 

їх розміщення. 

15. Охарактеризуйте тектонічну будову, корисні копалини та рельєф Південної 

Америки. Води суходолу. 

16. Визначить загальні риси клімату Південної Америки. Природні зони Південної 

Америки. Висотна поясність Анд. 

17. Охарактеризуйте географічне положення Австралії, її тектонічну будову, корисні 

копалини та рельєф. Природні зони Австралії. 

18. Дайте загальну характеристику Антарктиді та Антарктиці. Географічне положення 

та особливості дослідження Антарктиди. 

19. Назвіть загальні риси клімату Північної Америки, визначить води суходолу та 

природні зони материка. 

20. Охарактеризуйте географічне положення Північної Америки. Тектонічна будова, 

корисні копалини та рельєф Північної Америки. 

21. Охарактеризуйте географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини 

світу, її тектонічна будова, корисні копалини та рельєф. 

22. Назвіть загальні риси клімату, кліматичні пояси Євразії, охарактеризуйте води 

суходолу. 

23. Назвіть природні зони Євразії. Вертикальна поясність. Зміни природи материка 

людиною. 

24. Охарактеризуйте географічне положення та дайте загальну характеристику Тихому 

океану. 

25. Визначить географічне положення та дайте загальну характеристику Атлантичному 

океану. 



26. Охарактеризуйте географічне положення та дайте загальну характеристику 

Індійському океану. 

27. Визначить географічне положення та дайте загальну характеристику Північно-

Льодовитому океану. 

28. Назвіть екологічні проблеми материків та океанів. Міжнародне співробітництво у 

розв’язанні екологічних проблем. 

29. Визначте властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив та вплив господарської діяльності 

людини на ґрунти, рослинний і тваринний світ. 

30. Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання 

ресурсів людиною. 

31. Визначить об’єкти вивчення досліджень фізичної та суспільної географії України. 

Джерела географічної інформації. 

32. Назвіть етапи історії географічних досліджень території України та видатних 

українських географів. 

33. Розкрийте особливості географічного положення України. Державна територія 

України. Державні кордони, розміри території, крайні точки. 

34. Визначить форми земної поверхні, формування рельєфу України. Назвіть 

особливості тектонічної будови України. 

35. Корисні копалини України, їх класифікація за використанням. Паливні корисні 

копалини. Рудні та нерудні корисні копалини. 

36. Назвіть кліматотвірні чинники, визначте їх вплив на території України.  Визначте 

кліматичні показники, їх розподіл на території України. 

37. Охарактеризуйте поняття клімат, погода та кліматичні ресурси. Назвіть сезонні 

погодні умови та явища. 

38. Назвіть склад вод суходолу. Охарактеризуйте поверхневі води України та своєї 

місцевості. Дайте характеристику підземним водам України та назвіть основні 

артезіанські басейни, проблеми, пов’язані з їх використанням. 

39. Дайте характеристику поверхневим водам України. Основні річкові басейни та 

системи. Озера та їх типи. Болота. Водосховища та канали. 

40. Охарактеризуйте ґрунти та ґрунтові ресурси України. Основні типи ґрунтів, 

закономірності їх поширення. 

41. Визначте різноманітність рослинності України, закономірності поширення 

рослинного покриву та проблеми його охорони. 

42. Визначте різноманітність тваринного світу України, закономірності поширення 

тваринного світу та проблеми його охорони. 

43. Дайте характеристику ландшафтам України. Охарактеризуйте рівнинні та гірські 

ландшафти Українських Карпат і Кримських гір. Охарактеризуйте природокористування 

України. Природно-заповідний фонд. 

44. Назвіть природні умови та ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх 

раціонального використання. 

45. Визначить кількість населення в світі та Україні. Назвіть чинники, що впливають 

на кількість населення: природний рух, міграції. 

46. Охарактеризуйте статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість 

життя населення.  

47. Охарактеризуйте зміни кількості населення в світі та Україні. Механічний рух 

населення. Міграційна політика. 

48. Визначте особливості густоти населення України та її територіальні відмінності. 

Міські та сільські населені пункти. Урбанізація, міські агломерації. 

49. Дайте характеристику етнічному складу населення. Найпоширеніші мовні сім’ї. 

Національний склад населення України. 

50. Охарактеризуйте релігійний склад населення. Світові релігії. Найпоширеніші 

релігійні конфесії в Україні. 



51. Дайте характеристику трудових ресурсів України. Економічно активне населення. 

Зайнятість населення. 

52. Назвіть особливості світового господарства. Міжнародний поділ праці та 

спеціалізація виробництва. 

53. Дайте характеристику первинного сектору господарства України. Сільське 

господарство, його значення в сучасному світі, структура сільськогосподарських угідь в 

Україні 

54. Дайте характеристику лісовому господарству. Назвіть основні лісові пояси світу. 

Лісозабезпеченість та лісове господарство в Україні. 

55. Дайте характеристику добувної промисловості України. Класифікація мінеральних 

ресурсів за використанням. Видобування вугілля нафти і природного газу. Найбільші в 

світі басейни за видобутком.  

56. Дайте характеристику вторинного сектору господарства України. Типи 

електростанцій. Електроенергетика України. Використання відновлюваних джерел енергії. 

57. Охарактеризуйте металургійне виробництво. Особливості чорної і кольорової 

металургії. Виробництво чавуну, сталі, прокату в  Україні. 

58. Дайте характеристику хімічного виробництва. Чинники розміщення основних 

виробництв хімічних речовин та хімічної продукції в Україні. 

59. Дайте характеристику вторинного сектору господарства України. Харчова 

промисловість України. Охарактеризуйте виробництво харчових продуктів, напоїв.  

60. Дайте характеристику вторинного сектору господарства: виробництво машин та 

устаткування. Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних 

засобів, промислового обладнання. 

61. Дайте характеристику вторинного сектору господарства. Машинобудування: 

найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, суден, верстатів.  

62. Дайте характеристику третинного сектору господарства: транспорт. Види 

транспорту, їх переваги та недоліки. Транспорт України. 

63. Дайте характеристику третинного сектору господарства: туризм. Види туризму, 

чинники його розвитку Міжнародний туризм. 

64. Дайте характеристику третинного сектору господарства: освіта, наукова діяльність, 

охорона здоров’я. Фінансові послуги, комп’ютерне програмування. 

65. Перерахуйте глобальні проблеми людства. Екологічна проблема. Сировинна й 

енергетична проблеми. Демографічна і продовольча проблеми.  

66. Назвіть глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. 

Демографічна і продовольча проблеми.  

67. Охарактеризуйте глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. 

Взаємозв’язки глобальних проблем. Сталий розвиток. 

68. Дайте характеристику населенню Європи: урбанізація, субурбанізація, 

рурбанізація, джентрифікація.  Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіси. 

69. Дайте характеристику населенню Європи: демографічні процеси, природний та 

механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Українська 

діаспора у країнах Європи. 

70. Дайте характеристику  економіко-географічному положенню Європи. Склад 

регіону.  

71. Визначить  регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна 

тенденція розвитку сучасного світу. 

72. Дайте характеристику Німеччині. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, 

що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП). Система розселення і 

роль федеральних земель в її розвитку.  

73. Дайте характеристику Франції. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, 

що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. 

74. Охарактеризуйте сучасну політичну карту світу та окремих регіонів. Головні 



об’єкти політичної карти. 

75. Дайте характеристику Великій Британії. Місце країни у світі та регіоні. Основні 

чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.  

76. Охарактеризуйте особливості економіко-географічного положення Азії. Склад 

регіону. Сучасна політична карта Азії. Форми державного правління і територіального 

устрою країн Азії. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. 

77. Дайте характеристику Італії. Місце країни у світі та регіоні. Система розселення.  

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові 

третинного сектору.. 

78. Дайте характеристику Польщі. Місце країни у світі та регіоні.. Система розселення. 

Прискорений розвиток третинного сектору, сучасна транспортна система країни.. 

79. Дайте характеристику Японії. Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні. Система розселення.  Особливості сучасного постіндустріального розвитку 

країни. 

80. Дайте характеристику Китаю. Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні. Система розселення. Експортна орієнтація економіки. Особливості розвитку і 

розміщення виробництв первинної і вторинної сфери.. 

81. Дайте характеристику США. Місце країни у світі та регіоні.. Система розселення. 

Українська діаспора США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни.  

82. Назвіть особливості економіки країн Африки. Первинний сектор економіки. 

Сільське господарство. Лісове господарство. Добувна промисловість.  Вторинний сектор 

економіки. Особливості розміщення промислових центрів у регіоні. 

83. Охарактеризуйте динаміку чисельності населення світу. Природні, соціальні, 

економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного руху населення у 

світі.  Демографічний перехід, його фази. 

84. Охарактеризуйте особливості демографічної політики у країнах з різним типом 

відтворення.   

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

перерозподіл у світі. 

86. Дайте характеристику просторовим аспектам міжнародних економічних зв’язків 

України з регіонами та країнами світу: географія зовнішньої торгівлі товарами. Великі 

ТНК в Україні. 

87. Перерахуйте географічні складники політичної географії: географічний простір, 

території, географічні місця. Геополітика, її складові  Зовнішня та внутрішня геополітика. 
 


