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ПРОГРАМА 

вступних випробувань  

з ГЕОГРАФІЇ 

 для абітурієнтів на основі  

повної загальної середньої освіти 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою викладання дисципліни «Географія» є:  

– засвоєння учнями базових засад географічної науки, формування необхідних вмінь та 

навичок для застосування на практиці отриманих знань, зокрема: застосування методів аналізу 

інформації щодо природокористування, прогнозування розвитку природних процесів та явищ, 

розробка науковообгрунтованих пропозицій раціоналізації використання природних умов та 

ресурсів.; 

– інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, 

уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати за аналогією, діставати 

наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнт повинен знати: 

 знати особливості й закономірності взаємодії природи і суспільства, її наслідки та 

регіональні відміни; 

 добре знати природу, населення, господарство, соціально-економічні й екологічні 

проблеми, особливості територіальної диференціації своєї країни, її роль і місце серед 

інших країн Європи і світу; 

 знати сучасні події та проблеми в Україні та області, розміщення та характер соціально-

економічного розвитку України та області. 

вміти: 

 вміти вільно орієнтуватися за фізичними, економічними та політико — 

адміністративними картами різного масштабу і змісту. Швидко знаходити на них різні 

об'єкти; 

 вміти складати комплексні фізико - та економіко - географічні характеристики певних 

територій, їхні порівняльні характеристики; 

 вміти складати комплексні фізико - та економіко - географічні характеристики певних 

територій, їхні порівняльні характеристики; 

 виробляти в собі здатність, на основі матеріалу посібників, навчальних підручників, 

чітко і логічно давати послідовні короткі відповіді на поставлені запитання, 

супроводжуючи їх показом найважливіших географічних об'єктів на карті. 

 

 

 



2 
 

Розділ 1. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ 

 

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. 

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. 

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 і декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. 

Тропіки і полярні кола. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Азія. Африка. Америка. Північна Америка. Південна Америка. Австралія. Антарктида. Тихий 

океан. Атлантичний океан. Індійський океан. Північний Льодовитий океан. Південний океан. 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 2. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 

 

А. Фізична географія України 

1. Географічне положення.  

Предмет фізичної географії України. Оцінка вигідності фізико- географічного положення 

України. Географічне положення. Кордон. Дослідження території України. Джерела 

географічної інформації.  

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. 

3. Клімат і кліматичні ресурси. 

Основні кліматотворні 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. 

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. 

5. Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. 

Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. 

Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси. Охорона земельних 

ресурсів.  

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. 

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. 

 

Б. Економічна і соціальна географія України 

1. Економіко- і політико-географічне положення України. 

Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний 

адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. 

2. 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. 
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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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 3. ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ 

А. Країни Європи 

Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна 

політична карта Європи. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. 

Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні 

процеси. Міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Країни 

Шенгенської зони. Роль НATO у загальноєвропейській системі безпеки. 

Природні умови і ресурси регіону. Населення Європи: демографічні процеси, природний 

та механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Українська діаспора у 

країнах Європи. Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Світові міста в 

Європі, міські агломерації, мегаполіси.  

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна 

промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Сільське 

господарство. Лісове господарство. 

Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. 

Реіндустріалізація. 
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Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні 

коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи.  

Німеччина. 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. 

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники 

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною. 

Франція. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Система розселення. Франкофонія. 

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники 

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Францією.  

Велика Британія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце 

країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Співдружність націй. 

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові 

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Великою Британією. 

Італія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Система розселення. 

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові 

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Спеціалізація аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Італією. 

Польща. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Система розселення. Прискорений розвиток третинного сектору, 

сучасна транспортна система країни. Промислові виробництва, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країни. Спеціалізація аграрного сектору. Характерні риси просторової організації 

господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Польщею. 

Білорусь. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Система розселення. Промислові виробництва, що визначають 

міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація сільського господарства. Особливості розвитку 

третинного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні 

економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Білоруссю. 

Росія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Національний склад населення. Українська діаспора в Росії. 

Система розселення. Роль Москви у контролі та перерозподілі економічних ресурсів країни. 

Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація 

сільського господарства. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси 

просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України 

з Росією. 

 

Б. Країни Азії 

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. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга 

арабських держав. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму. 

Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, 

міські агломерації в Азії, мегаполіси Японії та Китаю. Працересурсний потенціал.  
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Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. 

Сільське і лісове господарство.  

Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки і регіони. Третинний сектор 

економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли.  

 Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у 

міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії. 

Японія. Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. 

 Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники 

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Традиції і технології у сільському господарстві. Транспортна система країни. Характерні риси 

просторової організації господарства: Тихоокеанський промисловий район, мережа технопарків 

і технополісів. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Японією. 

Китай. Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. 

Експортна орієнтація економіки. Особливості розвитку і розміщення виробництв 

первинної і вторинної сфери. Домінуючі складові третинного сектору. Характерні риси 

просторової організації господарства. Спеціальні економічні зони. Зовнішні економічні зв’язки. 

Міжнародні зв’язки України з Китаєм. 

Індія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Система розселення. 

Особливості структури економіки країни, що розвивається. Спеціалізація сільського 

господарства. Видобування мінеральних ресурсів. Промислові виробництва, що визначають 

міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси 

просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України 

з Індією. 

 

В. Країни Океанії 

Специфіка ЕГП. Роль острівних країн Тихоокеанського регіону. Політична карта. 

Особливості розвитку малих острівних держав. 

Австралія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни 

в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Австралії. 

Особливості сучасного розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. 

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Географія вторинного та 

третинного секторів господарства. Характерні риси просторової організації виробництва 

товарів та послуг. Зовнішні економічні зв’язки, міжнародні зв’язки України з Австралією. 

Мікронезія, Малонезія, Полінезія. Особливості географічного положення регіону. 

Держави та залежні території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії. Основні 

чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Види господарської 

діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країн. Кустарні промисли і ремесла. 

Зовнішні економічні зв’язки. Розташування військових баз іноземних держав. 

 

Г. Країни Америки 

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна політична 

карта Америки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за 

рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НATO. 

Природні умови і ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система 

розселення.  

Особливості економіки країн Америки. Роль американських ТНК в економіці регіону. 

Первинний сектор економіки. Сільське господарство: вплив природних, історичних чинників та 

глобалізації на спеціалізацію. Лісове господарство. Вторинний сектор економіки. Основні 

осередки промисловості в регіоні. 
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Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. 

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їх участі в 

міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Америки. 

США. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора США. 

Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові 

третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі США. 

Канада. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Канаді. Особливості 

сучасного розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Виробництва, що 

визначають міжнародну спеціалізацію країни. Характерні риси просторової організації. Зовнішні 

економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Канадою.  

Бразилія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Розселення. Особливості структури економіки країни, що 

розвивається. Видобування мінеральних ресурсів. Спеціалізація сільського господарства. 

Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку 

третинного сектору. Характерні риси просторової організації. Зовнішні економічні зв’язки. 

Міжнародні зв’язки України з Бразилією. 

 

Д. Країни Африки 

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична 

карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за 

рівнем економічного розвитку. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму. Природні 

умови і ресурси регіону. Населення Африки. Урбанізаційні процеси. Система розселення.  

Особливості економіки країн Африки. Первинний сектор економіки. Сільське 

господарство. Лісове господарство. Добувна промисловість. Вторинний сектор економіки. 

Особливості розміщення промислових центрів у регіоні. Третинний сектор економіки: 

особливості становлення і закономірності розміщення. Найважливіші міжнародні транспортні 

магістралі, вузли. Туристичні райони. 

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Особливості їх участі в 

міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Африки. 

Єгипет. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості структури економіки країни, що 

розвивається. Види діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країни: транспорт, 

туризм, видобування мінеральних ресурсів, сільське господарство. Характерні риси просторової 

організації економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Єгиптом. 

ПАР. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості структури економіки. 

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного 

сектору економіки. Характерні риси просторової організації економіки. Зовнішні економічні 

зв’язки. Міжнародні зв’язки України з ПАР.  

 

Е. Україна в міжнародному просторі 

Україна в геополітичному вимірі. Геополітична структура сучасного світу. Місце України 

на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики. 

Україна в системі глобальних економічних відносин. Просторові аспекти міжнародних 

економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу: географія зовнішньої торгівлі 

товарами, транспортних і туристичних послуг, прямих іноземних інвестицій, науково-

технічного співробітництва. Великі ТНК в Україні. Участь України в процесах європейської 
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економічної інтеграції. Місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті 

сталого розвитку. 

 

 

Розділ 4. ГЕОГРАФІЯ: ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР ЗЕМЛІ 

 

А. Топографія та картографія 

Топографія. Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні і прямокутні 

координати. Прямокутна (кілометрова) сітка. Основні умовні позначення топографічних карт 

для зображення об’єктів місцевості та рельєфу. Вимірювання на топографічній карті за 

масштабом і кілометровою сіткою. Використання азимутів. Плани населених пунктів. 

Практичне використання топографічних карт, планів. 

Картографія. Сучасні картографічні твори. Математична основа карт. Способи 

картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. 

Сутність генералізації. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. 

Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, 

сфери їх практичного застосування. 

 

Б. Загальні закономірності географічної оболонки землі 

Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети. Геоїд. Показники руху 

Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці. Основні види часу. 

Визначення місцевого та поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного. Пояси 

освітленості на Землі. Сила Коріоліса. Змінюваність висоти Сонця над горизонтом та 

тривалості світлового дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні 

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

Географічні оболонка Землі. Склад, межі та будова географічної оболонки. 

Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. 

Антропосфера.  

Геологічне середовище людства. Властивості літосфери. Поняття «геологічне 

середовище людства». Тектоніка літосферних плит. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні 

наслідки. Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів. Рельєф. 

Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення 

населення, розвиток і розташування окремих виробництв. Ресурсні властивості літосфери. 

Гірські породи та закономірності їх поширення. Мінеральні ресурси як чинник розташування 

видобувних і матеріало-, паливомістких виробництв. Забезпеченість мінеральними ресурсами. 

Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема людства.  

Атмосфера та системи Землі. Сонячно-земні взаємодії. Сонячне випромінювання, 

відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею гірських порід і води.  

Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади. Погода. 

Синоптичні карти. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматична карта. Карта кліматичних 

поясів. Характеристика типів клімату за кліматограмами. Вплив атмосфери на літосферу: 

вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування 

виробництва та інфраструктурних об’єктів. Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні 

кліматичні ресурси як чинник розвитку відновлюваної льної енергетики. Агрокліматичні 

ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства. Стихійні атмосферні явища, їх 

прогнозування та засоби протидії. Кліматичні зміни на планеті.  

Гідросфера та системи Землі. Запаси води на Землі. Світовий океан та його складові. 

Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океанів у формуванні гірських порід і 

рельєфу узбережжя. Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан. Роль Світового 

океану у формуванні глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах 

тропосфери. Ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, 

запаси мінеральних, біологічних ресурсів. Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу 
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на материках та по території України. Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу і річкової 

мережі території. Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. 

Взаємозв’язок клімату і вод суходолу. Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення та 

виробництва. Мінеральні й термальні води: поширення, використання. Водозабезпеченість 

регіонів і країн світу. Чинники дефіциту води. Сучасні системи очищення води. Опріснення 

морської води. Біосфера та системи Землі. Біосфера та її складові. Закономірності поширення 

живих організмів на суходолі і в океанах. Природні чинники формування ареалів поширення 

рослин і тварин. Біологічні ресурси. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів. Ґрунт – 

«дзеркало» ландшафту. Типи ґрунтів. Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону, 

країни. Природні зони. Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу та України. 

 

В. Загальні суспільно-географічні закономірності світу 

Географічний простір. Світосистема як результат і процес формування глобальної 

єдності в системі «суспільство – природа». Функціонально-компонентний склад світосистеми: 

демографо-екологічна, економічна, інформаційно-технологічна, соціально-культурна, 

політична підсистеми. Географічний простір, його системоутворювальна роль та 

характеристики. Демографічні процеси у світо системі. Динаміка чисельності населення світу. 

Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного 

руху населення у світі. Демографічний перехід, його фази. Статево-вікова, шлюбно-сімейна 

структура населення. Демографічне старіння населення. Характеристика демографічної 

ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами. Особливості демографічної політики у 

країнах з різним типом відтворення. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення 

населення і його перерозподіл у світі. Просторові тенденції міграційних процесів. Якість життя 

як чинник природного і механічного руху населення. Демографічні чинники розвитку 

економіки та спеціалізації країн. Демографічні прогнози. Глобальна економіка. Поняття 

«глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-

технологічних послуг. Система виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та 

кооперування виробництва. Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у 

функціонуванні глобальної економіки. Глобальні ланцюги доданої вартості. Міжнародний 

ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення. Виробництво сільськогосподарської 

продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники, особливості просторової організації. 

Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й 

природного газу. Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, 

міді; чинники та форми спеціалізації країн. Сучасна географія виробництва транспортних 

засобів, електроніки, фармацевтичної продукції, чинники участі національних економік у 

глобальних ланцюгах доданої вартості. Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна 

просторова організація, чинники міжнародної спеціалізації. Сучасні транспортно-логістичні 

системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфра-структурний каркас глобальної 

економіки. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм. Формування «інформаційного 

суспільства». 

Політична географія та геополітика. Географічні складники політичної географії: 

географічний простір, території, географічні місця. Політичні складники: політичні інституції, 

політичні відносини, «сила». Територіально-політичні системи національного і наддержавного 

рівнів. Геополітика, її складові Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили». 

Різновиди «сили». Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави. 

 

В. Суспільна географія України 

Українська держава. Українська держава і територія держави України. Політико-

географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське. Політико-економічна 

оцінка державного кордону України. Реформування адміністративно-територіального устрою 

України.  
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Населення України. Кількість населення України. Відтворення населення: показники та 

природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові 

відмінності. Особливості вікового і статевого складу населення України. Міграційні процеси в 

Україні. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні. 

Система розселення. Міські агломерації, урбанізація, субурбанізація і джентрифікація. 

Особливості сільських населених пунктів. 

Економіка України у міжнародному поділі праці. Сучасні риси національної економіки 

України. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, 

рудної сировини і металів. Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в 

Україні. Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та 

імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: 

тенденції розвитку, міжнародне кооперування. Місце України в глобальних ланцюгах доданої 

вартості виробництва та реалізації електронної продукції. Виробництва фармацевтичної 

продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств. Особливості 

розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів 

харчування. Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна розробка 

програмного забезпечення в Україні. Ресурсний потенціал і перспективи розвитку 

рекреаційного комплексу в Україні. Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. 

Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні. Сучасні форми 

просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні. Досвід реалізації планів сталого 

(збалансованого) розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати: 

- правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і 

закономірностей, точність уживання географічної та картографічної термінології;  

- ступінь самостійності відповіді; 

- логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

- ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з 

картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами). 

 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень абітурієнтів 

 

I. Початковий 

1 Абітурієнт розрізняє окремі географічні явища чи 

об'єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, 

галузь тощо) та з допомогою вчителя знаходить їх на 

карті. 

2 Абітурієнт відтворює окремі факти на 

елементарному рівні, розрізняє один або кілька 

запропонованих географічних об'єктів і з допомогою 

вчителя намагається знайти їх на карті. 

3 Абітурієнт дає нечіткі характеристики 

географічних об'єктів; за допомогою викладача 

знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити 

окремі географічні поняття. 

 

II. Середній 

4 Абітурієнт частково відтворює текст підручника, 

дає нечітке визначення основних понять і термінів за 

допомогою викладача. Називає відповідно до теми 

компоненти географічної оболонки та складові 

господарства; повторює за зразком практичну 

роботу; під час відповіді намагається користуватись 

географічною картою. 

5 Абітурієнт відтворює частину навчального 

матеріалу без розкриття причинно-наслідкових 

зв'язків, описує географічні об'єкти чи явища за 

типовим планом. Намагається робити висновки без 

підтвердження їх прикладами; частково володіє 

обов'язковою географічною номенклатурою. 

6 Абітурієнт самостійно дає більшість визначень, 

передбачених темою, відтворює значну частину 

вивченого матеріалу у відповідності з його викладом 

у підручнику. На середньому рівні володіє 

географічною номенклатурою та картою. 

 7 Абітурієнт має достатні географічні знання й 

застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. 

Має цілісне уявлення про природні та суспільні 
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III. Достатній явища, уміє вести спостереження за навколишнім 

середовищем; достатньо володіє картографічним 

матеріалом. 

8 Абітурієнт засвоїв основні уявлення, поняття й 

категорії географічної науки про Землю та 

господарську діяльність людини. Застосовує здобуті 

знання на практиці, використовуючи прийоми 

аналізу статистичних даних про господарство і 

населення, показує їх зміну в часі. Уміє наводити 

приклади взаємодії людини і природи; знає 

обов'язкову географічну номенклатуру. 

9 Абітурієнт на достатньому рівні володіє 

навчальним матеріалом, може застосовувати його 

для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення 

про компоненти природи та просторову організацію 

господарства; пояснює причинно-наслідкові зв'язки 

у природі й господарстві; майже безпомилково 

працює з картографічним матеріалом. 

 

IV. Високий 

10 Абітурієнт усвідомлює сучасну географічну 

картину світу, здійснює оцінку певних процесів та 

явищ, передбачених навчальною програмою; 

пояснює прикладне значення географічних знань, 

дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; 

вільно застосовує більшість географічних понять і 

може їх класифікувати; добре володіє 

картографічним матеріалом. 

11 Абітурієнт має глибокі знання про об'єкт вивчення, 

застосовує наукову термінологію, аргументує свої 

твердження й висновки, уміє працювати з 

рекомендованими викладачем джерелами 

географічної інформації; на високому рівні аналізує 

та використовує картографічну інформацію. 

12 Абітурієнт володіє ґрунтовними географічними 

знаннями в межах вимог навчальної програми, 

висловлює та аргументує власне ставлення до різних 

поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує 

природні та суспільні явища, робить відповідні 

висновки й узагальнення; здатний розв'язувати 

проблемні завдання; вільно володіє картографічною 

інформацією та творчо її використовує. 
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