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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму вступних випробувань з географії розроблено у відповідності з 

чинними навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів для 6-9 

класів (Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія, 6-

9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804), для 10-11 класів  

(Географія, 10-11 класи, рівень стандарту, затвердженої наказом МОН України від 

23.10.2017 № 1407). 

Програма вступних випробувань з географії складається з «Пояснювальної 

записки», «Мети і завдань програми», «Переліку тем», «Критеріїв оцінки», переліку 

літератури. 

Вступний іспит з предмета «Географія» проводиться  по вибору і за бажанням 

вступника. Іспит проводиться в письмовій формі. Пакет завдань складається з 25 

варіантів. Кожен варіант випробування складається з 12 завдань різного рівня 

складності. Перші 10 завдань першого рівня складності – класичні тестові завдання 

закритої форми з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів. 

Завдання № 11 – це тестове завдання на пошук відповідності, в якому до 

кожного з чотирьох рядків географічної інформації, позначених цифрами, 

добирається один правильний варіант, позначений буквою. Завдання № 11 є 

завданням другого рівня складності. 

Завдання № 12 – тестове завдання відкритої форми. Правильне виконання 

завдання вимагає розгорнутої відповіді на запропоноване теоретичне питання. 

Під час вступного випробування абітурієнти отримують друкований бланк для 

виконання  завдань, який заповнюють і здають екзаменаційній комісії. Тривалість 

виконання завдань 80 хвилин.  

 

 

 

 
 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основна мета програми з географії для вступних випробувань - це 

поглиблення, повторення і систематизація вивченого у школі матеріалу з предмету 

«Географія» і його складових розділів за 6-11 клас. Ця програма дозволяє 

ліквідувати можливі прогалини в знаннях з ряду тем і досягти необхідного рівня 

підготовки для успішної здачі вступних іспитів абітурієнтами з різними рівнями 

базових знань з географії. 

Предметом даної програми є загальні географічні знання про загальні 

географічні процеси і явища, закономірності розвитку і взаємозв’язків географічної 

оболонки та її компонентів; про населення і господарства різних територій 

відповідно до природних та соціально-економічних чинників; про природу, 

населення і господарство України; природокористування та навколишнє 

середовище. 

Завдання програми: 

- оволодіння абітурієнтами системою географічних знань, навичок і умінь, 

потрібних для успішного складання вступних випробувань у закладі фахової 

передвищої освіти і подальшому навчанню; 

- інтелектуальний розвиток особистості, передусім розвиток у вступників 

логічного та критичного мислення, просторової уяви і геопросторового мислення, 

пам’яті, уваги, інтуїції; 

- встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника для 

навчання. 

Програмні результати освоєння вступної програми з предмету «Географія» 

НАЗВА ТЕМИ ОСНОВНІ ЗНАННЯ ОСНОВНІ ВМІННЯ 

1 2 3 

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 

Тема1. Розвиток 

географічних знань 

про Землю 

- уявлення про форму Землі; 

- уявлення про Землю у 

давнину та період 

Середньовіччя; 

- досягнення періоду Великих 

географічних відкриттів та 

Нового часу; 

- сучасні географічні 

дослідження. 

- називати особливості зображення 

Землі на картах у давнину та в 

Середньовіччі; 

- оцінювати внесок античних учених 

у становлення географії як науки; 

- називати відомих мореплавців та 

мандрівників , які здійснили видатні 

географічні відкриття в різні епохи; 

- аналізувати географічні дослідження 

у ХХ - на початку ХХІ ст. 



Тема2. Земля на 

плані та карті 

- способи орієнтування та 

визначення напрямків на 

місцевості; 

- способи зображення Землі; 

- масштаб та його види; 

- умовні знаки плану та карти; 

- абсолютну і відносну висоту 

місцевості; 

- географічні карти, їх 

елементи; 

- географічні координати, 

правила відліку. 

- називати різні способи орієнтування 

на місцевості; 

- визначати азимут та напрямки на 

різні об’єкти; 

- визначати масштаб плану і карти; 

- визначати абсолютну і відносну 

висоту місцевості; 

- порівнювати зображення місцевості 

на глобусі, плані, карті; 

- користуватися градусною сіткою; 

- визначати географічні координати 

географічних об`єктів. 

Тема 3. Оболонки 

Землі 

- внутрішню будову Землі; 

- будову літосфери, її 

властивості; 

- рухи земної кори; 

- мінерали, гірські породи, 

корисні копалини та їх 

значення; 

- основні форми рельєфу 

суходолу та океану; 

- будову атмосфери, 

властивості повітря; 

- теплові пояси Землі; 

- атмосферний тиск, причини і 

наслідки його зміни; 

- випаровування, вологість 

повітря та її зміни; 

- клімат та основні 

кліматотвірні чинники; 

- карту кліматичних поясів; 

- світовий океан та його 

частини, його властивості; 

- води суходолу - поверхневі і 

підземні, їх особливості; 

- складові біосфери, 

особливості їх поширення; 

- ґрунтовий покрив, карту 

ґрунтів; 

- вплив господарської 

діяльності на біосферу; 

- природні комплекси та зони 

Землі, їх особливості, межі. 

- називати внутрішні шари Землі; 

- показувати на карті літосферні 

плити, сейсмічні пояси, різні форми 

рельєфу; 

- розрізняти магматичні, осадові й 

метаморфічні гірські породи; 

- порівнювати рівнини і гори за 

висотою, походженням; 

- аналізувати причини і наслідки 

зовнішніх і внутрішніх процесів; 

- пояснювати причини і наслідки 

зміни погоди і клімату; 

- визначати показники температури 

повітря й атмосферного тиску та їх 

зміни з висотою, швидкість вітру, 

типи погоди; 

- наводить приклади морів, заток, 

проток, островів, річок, озер, 

штучних водойм; 

- пояснювати причини і наслідки 

рухів води в Світовому океані; 

- називати компоненти біосфери, їх 

суттєві ознаки; 

- пояснювати особливості поширення 

ґрунтів і живих організмів; 

- називати ознаки понять «природний 

комплекс», «географічна оболонка», 

«природна зона», компоненти 

природного комплексу; 

- порівнювати особливості основних 

природних зон Землі. 

Тема4. Планета 

людей 

- кількість населення Землі; 

- розселення населення на 

Землі, його густота; 

- найбільш заселені території 

земної кулі; 

- людські раси; 

- найбільші за площею і 

чисельністю населення 

держави світу; 

- зміни компонентів 

географічної оболонки під 

впливом людської  

діяльності. 

- називати кількість населення на 

Землі, людські раси;  

- порівнювати людські раси за 

зовнішніми ознаками; 

- аналізувати карти густоти населення 

та людських рас; 

- вміти читати політичну карту; 

- показувати на карті найбільші за 

площею та кількістю населення 

держави світу; 

- оцінювати вплив людини на 

природу, рівень забруднення 

навколишнього середовища. 



МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ 

Тема 1. 

Закономірності 

формування 

природи материків 

та океанів 

- кулясту форму Землі та її 

географічні наслідки; 

- рухи Землі, їх наслідки; 

- походження материків та 

океанічних западин 

унаслідок руху літосферних 

плит; 

- тектонічні структури: 

платформи та області 

складчастості; 

- кліматотвірні чинники; 

- водні маси, їх властивості; 

- природні комплекси 

материків та океанів; 

- широтну зональність і 

висотну поясність. 

- уявляти форму Землі;  

- наводити  приклади добових і річних 

ритмів як наслідків осьового 

обертання та орбітального руху 

Землі; 

- пояснювати вплив форми Землі та її 

рухів на природу материків і  

океанів; 

- розкривати основні етапи розвитку 

геологічної історії Землі, наслідки 

руху літосферних плит, найбільші 

платформи та області складчастості; 

- аналізувати закономірності 

розміщення форм рельєфу на 

материках та океанах. 

Тема 2. Африка 

- географічне положення 

Африки; 

- дослідження та освоєння 

материка; 

- тектонічну будову, рельєф, 

корисні копалини; 

- загальні риси клімату, 

кліматичні пояси і типи 

клімату; 

- води суходолу Африки; 

- природні зони, 

закономірності їх 

розміщення; 

- населення Африки; 

- держави Африки. 

- характеризувати географічне 

положення Африки; 

- пояснювати особливості  тектонічної  

будови Африки; 

- аналізувати закономірності 

розміщення форм рельєфу; 

- визначати типи клімату Африки за 

кліматичною картою та 

кліматичними діаграмами; 

- аналізувати закономірності 

розміщення вод суходолу, 

природних зон; 

- розуміти особливості населення та 

сучасного рівня соціально-

економічного розвитку країн. 

Тема 3. Південна 

Америка 

- географічне положення 

Південної Америки; 

- дослідження та освоєння 

материка; 

- тектонічні структури, 

рельєф, корисні копалини;    

- загальні риси клімату, 

кліматичні пояси і типи 

клімату; 

- води суходолу;  

- природні зони, вертикальну 

поясність Анд; 

- населення та держави 

Південної Америки. 

- характеризувати географічне 

положення Південної Америки; 

- пояснювати особливості  тектонічної  

будови Південної Америки; 

- аналізувати закономірності 

розміщення форм рельєфу; 

- визначати типи клімату Південної 

Америки, прояв вертикальної 

поясності в Андах; 

- аналізувати закономірності 

розміщення вод суходолу, 

природних зон; 

- характеризувати населення та 

сучасний рівень соціально-

економічного розвитку країн. 

Тема 4. Австралія 

- географічне положення 

Австралії; 

- дослідження та освоєння 

материка; 

- тектонічні структури, 

рельєф, корисні копалини;    

- загальні риси клімату, 

кліматичні пояси і типи 

- характеризувати географічне 

положення Австралії; 

- пояснювати особливості  тектонічної  

будови, рельєфу Австралії; 

- визначати типи клімату Австралії,. 

- аналізувати закономірності 

розміщення вод суходолу, 

природних зон; 



клімату; 

- води суходолу; 

- природні зони; 

 - унікальність рослинності і 

тваринного світу; 

- населення Австралії, його 

склад та розміщення. 

- характеризувати головні риси 

населення та його господарської 

діяльності; 

- пояснювати вплив рельєфу і клімату 

на унікальність органічного світу, 

особливості заселення Австралії. 

Тема 5. Загальні 

відомості про 

Антарктиду 

- географічне положення 

Антарктиди та Антарктики; 

- дослідження материка; 

- міжнародний статус 

материка; 

- тектонічні структури, рельєф 

Антарктиди; 

 корисні копалини, природні 

багатства, їх використання;    

- загальні риси клімату; 

- рослинність і тваринний світ 

Антарктиди. 

- населення Австралії, його 

склад та розміщення.  

- характеризувати  особливості 

географічного  положення; 

- описувати історію дослідження та 

освоєння, першовідкривачів 

Антарктиди; 

- пояснювати відмінності  між 

Антарктикою й Арктикою; 

- характеризує особливості 

тектонічної будови, клімат; 

- характеризувати  представників 

рослин і тварин світу Антарктики, 

особливості їх пристосування; 

пояснювати причини утворення 

суцільного покривного зледеніння. 

Тема 6. Північна 

Америка 

- географічне положення 

Північної Америки; 

- дослідження та освоєння 

материка; 

- тектонічні структури, 

рельєф, корисні копалини;    

- загальні риси клімату, 

кліматичні пояси і типи 

клімату; 

- води суходолу;  

- природні зони, вертикальну 

поясність в горах; 

- населення та держави 

Північної Америки. 

- характеризувати географічне 

положення Північної Америки; 

- пояснювати особливості  тектонічної  

будови Північної Америки; 

- аналізувати закономірності 

розміщення форм рельєфу; 

- визначати типи клімату, прояв 

вертикальної поясності в горах; 

- аналізувати закономірності 

розміщення вод суходолу, 

природних зон; 

- характеризувати населення та 

сучасний рівень соціально-

економічного розвитку країн. 

Тема 7. Євразія 

- географічне положення 

Євразії; 

- дослідження материка; 

- тектонічні структури, 

рельєф, корисні копалини;    

- загальні риси клімату, 

кліматичні пояси і типи 

клімату; 

- води суходолу;  

- природні зони, вертикальну 

поясність в горах; 

- населення, найбільші 

держави Європи та  Азії. 

- характеризувати географічне 

положення Євразії; 

- пояснювати особливості  тектонічної  

будови Євразії; 

- аналізувати закономірності 

розміщення форм рельєфу; 

- визначати типи клімату Євразії, 

прояви вертикальної поясності; 

- аналізувати закономірності 

розміщення вод суходолу, 

природних зон; 

- характеризувати населення та 

сучасний рівень розвитку країн. 

Тема 8. Тихий океан 

- географічне положення, 

об’єкти Тихого океану;  

- рельєф дна; 

- клімат і води Тихого океану; 

- острови в Тихому океані, їх 

походження і особливості; 

- органічний світ і природні 

ресурси.  

- характеризувати  географічне 

положення Тихого океану; 

- називати великі  об’єкти океану: 

моря, затоки, протоки; острови; 

- пояснювати виникнення форм 

рельєфу, течій, островів; 

- оцінювати вплив океану на життя і 

діяльність людей. 



Тема 9. 

Атлантичний океан 

- географічне положення, 

об’єкти Атлантичного 

океану;  

- рельєф дна; 

- клімат і води океану; 

- острови в Атлантичному 

океані, їх походження і 

особливості; 

- органічний світ і природні 

ресурси.  

- характеризувати  географічне 

положення Атлантичного океану; 

- називати великі  об’єкти океану: 

моря, затоки, протоки; острови; 

- пояснювати виникнення форм 

рельєфу, течій, островів; 

- оцінювати вплив океану на життя і 

діяльність людей; 

- висловлювати думку про наслідки 

впливу людини на природу океану. 

Тема 10. Індійський 

океан 

- географічне положення, 

об’єкти Індійського океану;  

- рельєф дна; 

- клімат і води океану; 

- острови в Індійському 

океані, їх походження і 

особливості; 

- органічний світ і природні 

ресурси.  

- характеризувати  географічне 

положення Індійського океану; 

- називати великі  об’єкти океану: 

моря, затоки, протоки; острови; 

- пояснювати виникнення форм 

рельєфу, течій, островів; 

- оцінювати вплив океану на життя і 

діяльність людей; 

- висловлювати думку про наслідки 

впливу людини на природу океану. 

Тема 11. Північний 

Льодовитий океан 

- географічне положення, 

об’єкти Північного 

Льодовитого океану;  

- історію географічних 

досліджень океану; 

- рельєф дна; 

- клімат і води океану; 

- льодовий режим океану; 

- острови в Індійському 

океані, їх і особливості; 

- органічний світ і природні 

ресурси. 

- характеризувати  географічне 

положення Північного Льодовитого 

океану; 

- описувати  історію освоєння океану; 

- називати великі  об’єкти океану: 

моря, затоки, протоки; острови; 

- пояснювати виникнення форм 

рельєфу, течій, островів; 

- оцінювати вплив океану на життя і 

діяльність людей; 

- висловлювати думку про наслідки 

впливу людини на природу океану. 

УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ 

Тема 1. Україна на 

політичній карті 

Європи і світу 

- політичну карту світу, її 

елементи; 

географічне положення 

України; 

- державну територію 

України, її кордони, розміри 

території, крайні точки; 

- географічні центри України 

та Європи. 

- називати ознаки політичної карти, 

складники державної території;  

- характеризувати географічне 

положення України; 

- показувати на карті суходільні і 

морські кордони України, її крайні 

точки, країни-сусіди України; 

- географічні центри України; 

- географічний центр Європи. 

Тема 2. 

Адміністративно-

територіальний  

устрій України 

- територіальні зміни 

кордонів України з ХХ ст.; 

- особливості сучасного 

адміністративно-

територіального устрою. 

- називати і показувати на карті 

адміністративно-територіальні 

одиниці України;  

- пояснювати особливості сучасного 

адміністративно-територіального 

устрою України; 

- аналізувати зміни  територіальних 

кордонів України з ХХ ст. 

Тема 3. Україна на 

карті годинних 

поясів 

- міжнародну систему відліку  

часу; 

- годинні пояси; 

- місцевий час, поясний час, 

літній час та їх особливості. 

- називати різні види часу, що існують 

в міжнародній системі його відліку; 

- визначати  місцевий і поясний час у 

країнах світу та в Україні. 
 



Тема 4. Рельєф, 

тектонічна та 

геологічна будова, 

мінеральні ресурси 

- форми земної поверхні; 

- основні тектонічні структури 

України; 

- формування рельєфу, типи 

рельєфу за походженням; 

- корисні копалини України, 

їх класифікація, поширення. 

- називати форми земної поверхні; 

- описувати основні тектонічні 

структури України; 

- описувати типи рельєфу України; 

- наводить приклади корисних 

копалин України, їх використання. 

Тема5. Клімат і 

кліматичні ресурси 

- кліматичну карту України; 

- регіональні відмінності 

клімату України; 

- кліматичні ресурси України; 

- сезонні погодні умови та 

явища. 

 
 

- називати основні кліматотвірні 

чинники, кліматичні показники; 

- характеризувати особливості 

розподілу кліматичних показників у 

межах України; 

- визначати за кліматичною картою 

особливості розподілу температури,  

повітря та опадів в Україні. 

Тема 6. Води 

суходолу і водні 

ресурси 

- склад вод суходолу України; 

- головні річки, озера, 

водосховища, канали, болота 

України; 

 - основні артезіанські 

басейни України; 

 - шляхи їх раціонального 

використання та охорони 

водних ресурсів України. 

- називати складові частини  вод 

суходолу в межах України; 

- пояснювати особливості живлення 

та водного режиму річок, озер; 

- характеризувати водні об’єкти 

України, шляхи раціонального 

використання водних ресурсів. 

Тема 7. Ґрунти та 

ґрунтові  ресурси 

- умови ґрунтоутворення, 

структуру ґрунту, ґрунтові 

горизонти; 

- основні типи ґрунтів 

України, закономірності їх 

поширення. 

- ґрунтові  ресурси України. 

- називати основні чинники 

ґрунтоутворення та типи ґрунтів; 

- пояснювати умови ґрунтоутворення, 

особливості поширення ґрунтів; 

- характеризувати ґрунтові  ресурси 

України; 

- аналізувати карту ґрунтів України. 

Тема 8. Рослинність 

- закономірності поширення 

рослинного покриву в 

Україні; 

- Червону та Зелену книги 

України; 

- рослинні ресурси України, їх 

охорону і відтворення. 

- характеризувати основні типи 

рослинного покриву України; 

- наводити приклади рослинних 

угруповань, занесених до Червоної 

та Зеленої книг України;  

- аналізувати карту рослинності 

України. 

Тема 9. Тваринний 

світ України 

- закономірності поширення 

тваринного світу в Україні; 

- тварин, занесених до 

Червоної книги України; 

- тваринні ресурси України, 

заходи з  їх відтворення й 

охорони.  

- характеризувати фауністичний склад 

лісів, луків, степів, боліт, водойм 

України; 

- розпізнавати тварин, які занесені до 

Червоної книги України; 

- аналізувати карту тваринного світу 

України. 

Тема 10. Ландшафти 

України 

- ландшафт як просторово-

цілісну систему; 

карту «Ландшафти України»; 

- антропогенні ландшафти;  

- природні зони України: 

мішаних лісів і  

широколистих лісів, 

лісостепову, степову; 

- гірські ландшафти 

Українських Карпат і 

Кримських гір;  

- називати чинники формування 

природних ландшафтів, природних 

зон;  

- показувати на картах  природні 

зони, гірські країни, Чорне море, 

Азовське море; 

- характеризувати рівнинні лісові, 

лісостепові, степові та гірські 

ландшафти, природні комплекси 

морів; 

- аналізувати карту ландшафтів, 



- природні умови і ресурси 

Чорного та Азовського морів. 

співвідношення природних та 

антропогенних ландшафтів. 

Тема 11. 

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; 

- українська діаспора. 

- називати кількість населення світу 

та в Україн,; найбільші країни за 

кількістю населення; 

- пояснювати демографічну ситуацію 

України; 

- визначати показники  природного й 

механічного руху, частки жінок і 

чоловіків, окремих вікових груп у  

структурі населення країни; 

- аналізувати статево-вікові піраміди 

України та країн світу.  

Тема 12. Розселення 

- територіальні відмінності 

густоти населення в світі й 

Україні; 

- міські і сільські населені 

пункти, критерії їх 

розмежування; 

- урбанізацію, причини, що її 

зумовлюють; 

- міські агломерації, 

мегаполіси; 

- субурбанізацію, хибну 

урбанізацію. 

- називати середній показник  густоти 

населення в Україні та світі; 

- визначати показники урбанізації 

території; 

- показувати на карті найбільші 

агломерації, найбільші міста в 

Україні; 

- розрізняти міські і сільські населені 

пункти, типи міст за людністю і 

функціями, темп і рівень урбанізації;  

- порівнювати рівень і темпи 

урбанізації в Україні і світі. 

Тема 13. Етнічний 

склад населення. 

Релігійний склад 

населення 

- етноси, найпоширеніші 

мовні сім'ї; 

- однонаціональні та 

багатонаціональні країни; 

- національний склад 

населення України; 

- національні меншини та 

етнічні групи, основні райони 

їх розселення; 

- світові релігії; 

- найпоширеніші релігійні 

конфесії в Україні. 

- називати  етноси, найпоширеніші 

мовні сім'ї; 

- характеризувати національний 

склад населення України; 

- порівнювати етнічний склад 

населення регіонів України;  

- називати світові релігії; 

- характеризувати релігійний склад 

населення світу, окремих країн, 

України та її областей; 

- характеризувати найпоширеніші 

релігійні конфесії в Україні. 

Тема 14. Зайнятість 

населення в світі та 

Україні 

 

- поняття трудові ресурси; 

- кількість і якість трудових 

ресурсів; 

- економічно активне 

населення; 

- зайнятість населення, 

проблеми зайнятості.  

- характеризувати кількість і якість 

трудових ресурсів країн та України; 

- визначати причини і показники  

безробіття 

- порівнювати  структуру  зайнятості  

населення в окремих країнах і 

Україні. 

УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

Тема 1. Національна 

економіка та світове 

господарство 

- поняття національна 

економіка; 

- поняття «економічний 

розвиток» та його 

показники: валовий 

внутрішній продукт (ВВП), 

структура ВВП, індекс 

людського розвитку (ІЛР); 

- секторальну модель 

економіки країни. 

- давати визначення понять 

«національна економіка», «валовий 

внутрішній продукт»,  «індекс 

людського розвитку»; 

розуміти вплив природних і 

суспільних чинників на розміщення 

виробництва; 

- розрізняти сектори національної 

економіки (первинний, вторинний, 

третинний), форми просторової 



- форми суспільної організації 

виробництва; 

- форми просторової 

організації національної 

економіки; 

- чинники розміщення 

виробництва; 

- типи економічних систем; 

- типізацію країн світу за 

рівнем економічного 

розвитку, місце України в 

ній; 

- глобалізацію та регіональну 

економічну інтеграцію; 

- транснаціональні корпорації 

(ТНК) та міжнародні 

економічні організації. 

організації господарства; 

- аналізувати секторальну  модель  

економіки  України; 

- називати типи економічних систем; 

- наводити приклади країн світу з 

різним рівнем економічного 

розвитку; 

пояснювати вплив глобалізації на 

темпи розвитку світового 

господарства та національних 

економік країн різних типів; 

- знаходити  на карті країни «Великої 

сімки» (G-7),  «Великої двадцятки» 

(G-20). 
 

Тема 2. Первинний 

сектор господарства 

- сільське господарство, його 

значення в сучасному світі; 

- складники сільського 

господарства; 

- типи землезабезпеченості; 

- структура сільського 

господарства в Україні; 

- розміщення рослинництва в 

Україні; 

- структура та розміщення  

тваринництва; 

- сільське господарство світу; 

- найбільші країни-виробники 

та експортери продукції. 

- лісове господарство, 

лісозабезпеченість; 

- особливості лісового 

господарство в Україні; 

- поняття добувної 

промисловості; 

- класифікацію мінеральних 

ресурсів; 

- показники 

ресурсозабезпеченості країн 

мінеральними ресурсами;  

- видобування вугілля, нафти і 

природного газу, найбільші в 

світі басейни й країни; 

- видобування металічних руд, 

країни з найбільшими 

обсягами видобування 

залізних, марганцевих руд, 

кольорових металів; 

- розвиток видобування 

залізних і марганцевих руд в 

Україні; 

- видобування інших видів 

природної сировини  в  

Україні та країнах світу. 

- називати види діяльності в 

сільському господарстві, види 

сільськогосподарських угідь;  

- показувати на карті пояснювати 

поширення в світі районів 

рослинництва та тваринництва. 

- характеризувати особливості 

розміщення рослинництва й 

тваринництва  в Україні; 

- пояснює розміщення лісових поясів 

світу, лісових масивів в Україні; 

- порівнювати лісозабезпеченість 

України, світу й окремих регіонів; 

- називати види мінеральних ресурсів 

за використанням; 

- наводити приклади найбільших 

країн-експортерів та імпортерів 

нафти, природного газу, кам’яного 

вугілля; 

- знаходити  і  показувати  на  картах 

країни з найбільшими обсягами 

видобування залізних руд, басейни  

та райони видобування залізних та 

марганцевих руд в Україні; 

найбільші райони видобування руд 

кольорових металів; основні 

родовища руд кольорових металів, 

що їх розробляють в  Україні; 

основні центри видобування 

кам’яної солі в Україні. 



Тема 3. Вторинний 

сектор господарства 

- виробництво та постачання 

електроенергії, значення 

електроенергетики; 

- типи електростанцій, 

основні чинники їх 

розміщення; 

- найбільші країни-виробники 

та споживачі електроенергії 

в світі; 

- металургійне виробництво, 

значення металургійного 

виробництва в господарстві; 

- чинники розміщення 

підприємств чорної 

металургії; 

- виробництво чавуну, сталі, 

прокату в Україні, місце 

України на світовому ринку 

чорних металів; 

- основні центри виробництва 

кольорових металів в 

Україні; 

- найбільші країни-виробники 

та країни-споживачі чорних 

металів;.  

- хімічне виробництво, 

виробництво деревини, 

паперу; 

- хімічне виробництво в 

Україні, основні центри 

виробництва хімічної 

продукції; 

- виробництво деревини й 

паперу в Україні. 

- роль машинобудування в 

сучасному світі; 

- машинобудування в Україні; 

- виробництво тканин, одягу, 

взуття; 

- найбільші країни-виробники 

та експортери тканин, одягу 

та взуття; 

- виробництво харчових 

продуктів, напоїв; 

- харчову промисловість в 

Україні; 

- виробництво продуктів 

харчування в світі. 

- називати типи електростанцій за 

джерелом енергетичних ресурсів; 

- наводити приклади найбільших 

країн-виробників та споживачів 

електроенергії; 

- аналізувати структуру виробництва 

електроенергії в Україні; 

- називати види чорних і кольорових 

металів; 

- наводить приклади найбільших 

країн-виробників чавуну, сталі; 

- визначати місце України у світовому 

виробництві кольорової металургії; 

- пояснювати розміщення 

підприємств чорної і кольорової 

металургії в Україні; 

- називає види хімічної продукції;  

- наводити приклади найбільших у 

світі країн-виробників мінеральних 

добрив, полімерів, деревини, 

паперу;  

- показувати на карті найбільші 

центри виробництва мінеральних 

добрив,  виробів з гуми, побутової 

хімії, ліків в Україні; 

- називати види продукції 

машинобудівних підприємств; 

- наводити приклади найбільших 

країн-виробників машин та 

устаткування; 

- називати найбільші центри 

машинобудування в Україні;  

- називати види тканин та сировини 

для їх виробництва; 

- наводити приклади найбільших у 

світі країн-виробників та 

експортерів тканин, одягу, взуття;  

- показує центри текстильного, 

швейного, виробництва в Україні; 

- аналізувати карту легкої 

промисловості  України; 

- називати складові харчової 

промисловості; 

- показувати центри виробництва 

харчових продуктів в Україні; 

- аналізувати карту харчової 

промисловості України та світу. 
 

Тема 4. Третинний 

сектор господарства 

- транспорт, його роль у 

національній економіці та 

формуванні світового 

господарства; 

- види транспорту, їхні 

переваги й недоліки;  

- транспорт України;  

- транспорт світу, найбільші 

- називати види транспорту; 

- розуміти особливості кожного виду 

транспорту і його роль у 

перевезенні вантажів та пасажирів в 

Україні; 

- наводити приклади найбільших 

транспортних вузлів в Україні; 

- показує на карті найбільші морські 



морські порти, найбільші 

судноплавні річки світу, 

найбільші аеропорти світу; 

- міжнародні транспортні 

коридори;   

- торгівлю як вид послуг; 

- форми торгівлі, показники 

зовнішньої торгівлі. 

- торгівлю в Україні, обсяги та 

структура експорту й 

імпорту товарів та послуг; 

- туризм, його види, 

туристичну інфраструктуру; 

- туризм в Україні, 

особливості природних 

рекреаційних ресурсів; 

- туристичні райони в Україні; 

- міжнародний туризм, 

основні туристичні регіони 

світу; 

- особливості наукової й 

освітньої  діяльності  як  

видів економічної 

діяльності; 

- світові центри банківсько-

фінансової діяльності; 

- особливості розміщення 

фінансових установ в 

Україні; 

- країни-лідери на світовому 

ринку комп’ютерного 

програмування. 
 

порти, морські судноплавні канали, 

найбільші аеропорти світу, країни з 

найбільшою протяжністю 

автомобільних шляхів, основні 

залізниці, автомагістралі, морські й 

річкові порти, аеропорти,  

міжнародні транспортні коридори в 

Україні; 

- називати види торгівлі; 

- показувати на карті головні регіони 

світової торгівлі;   

- називати види туризму;  

- характеризувати особливості 

основних туристичних регіонів 

світу; 

- показувати на карті основні райони 

туризму в Україні; 

- розуміти вплив чинників на 

розвиток освіти й науки в країні; 

- показувати на карті центри освіти  та  

науки  в Україні  і  світі; 

- пояснювати значення фінансового 

сектору економіки держави для 

формування добробуту; 

- показувати на карті найбільші 

міжнародні фінансові центри, 

країни-офшори, країни-лідери на 

ринку програмного забезпечення. 
 

Тема 5. Глобальні 

проблеми людства 

- поняття про глобальні 

проблеми людства, причини 

їх виникнення; 

- взаємозв’язок глобальних 

проблем; 

- роль світової громадськості 

та міжнародних організацій 

у їх розв’язуванні. 

- називати глобальні проблеми 

людства; 

- аналізувати сутність, причини 

виникнення, особливості розвитку 

сучасних глобальних проблем; 

- характеризувати поширення 

глобальних проблем та їх прояв на 

території України. 

ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ 

Тема 1. Європа 

- особливості економіко-

географічного положення 

Європи; 

- склад регіону; 

- сучасну політичну карту 

Європи; 

- форми державного 

правління і територіального 

устрою країн Європи; 

- типи країн Європи за рівнем 

економічного розвитку; 

- міжнародні організації в 

Європі; 

- природні умови і ресурси 

- характеризувати особливості 

економіко-географічного положення 

Європи; 

- називати склад регіону; 

- розрізняти форми державного 

правління і територіального устрою; 

- наводити приклади різних типів 

країн Європи за рівнем 

економічного розвитку; 

- характеризувати особливості 

демографічних та урбанізаційних 

процесів, розміщення населення в 

регіоні; 

- вирізняти особливості економіки країн 



регіону; 

- населення Європи, 

демографічні процеси; 

- особливості економіки країн 

Європи. 

Європи; 

- називати міжнародні організації в 

Європі. 

Тема 2. Азія 

- особливості економіко-

географічного положення 

Азії; 

- склад регіону; 

- сучасну політичну карту 

Азії; 

- форми державного 

правління і територіального 

устрою країн Азії; 

- типи країн Азії за рівнем 

економічного розвитку; 

- міжнародні організації в 

Азії; 

- природні умови і ресурси 

регіону; 

- населення Азії, демографічні 

та урбанізаційні процеси; 

- працересурсний потенціал 

країн Азії; 

- особливості економіки країн 

Азії. 

- характеризувати особливості 

економіко-географічного положення 

Азії; 

- називати склад регіону; 

- розрізняти форми державного 

правління і територіального устрою; 

- наводити приклади різних типів 

країн Азії за рівнем економічного 

розвитку; 

- характеризувати особливості 

демографічних та урбанізаційних 

процесів, розміщення населення в 

регіоні; 

- вирізняти особливості економіки 

різних за рівнем економічного 

розвитку країн Азії; 

- порівнювати ресурсозабезпеченість, 

працересурсний потенціал 

субрегіонів Азії; 

- називати міжнародні організації в 

Азії. 

Тема 3. Австралія і 

Океанія 

- місце Австралії у світі та 

регіоні; 

- основні чинники, що 

визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці; 

- систему розселення 

Австралії; 

- особливості економічного 

розвитку Австралії; 

- особливості географічного 

положення Океанії; 

- держави та залежні 

території, що входять до 

складу Мікронезії, Меланезії 

та Полінезії; 

- види господарської 

діяльності, що визначають 

міжнародну спеціалізацію 

країн. 

- називати чинники міжнародної 

спеціалізації Австралії; 

- аналізувати динаміку природного та 

механічного руху населення 

Австралії; 

- описувати забезпеченість Австралії 

мінеральними ресурсами; 

- складати економіко-географічну 

характеристику Австралії; 

- показувати на карті та називати 

країни, що включені до складу 

Мікронезії, Меланезії та Полінезії; 

- пояснювати особливості 

міжнародної спеціалізації країн, 

рівень економічного розвитку країн 

Океанії. 

Тема 4. Америка 

- особливості економіко-

географічного положення 

Америки; 

- склад регіону; 

- сучасну політичну карту 

Америки; 

- форми державного 

правління і територіального 

устрою країн Америки; 

- типи країн Азії за рівнем 

економічного розвитку; 

- характеризувати особливості 

економіко-географічного положення 

Америки; 

- називати склад регіону; 

- розрізняти форми державного 

правління і територіального устрою; 

- наводити приклади різних типів 

країн Америки за рівнем 

економічного розвитку; 

- характеризувати особливості 

демографічних та урбанізаційних 



- міжнародні організації в 

Америки; 

- природні умови і ресурси 

регіону; 

- населення Америки, 

демографічні та 

урбанізаційні процеси, 

систему розселення; 

- працересурсний потенціал 

країн Америки; 

- особливості економіки країн 

Америки. 

процесів, розміщення населення в 

регіоні; 

- вирізняти особливості економіки 

різних за рівнем економічного 

розвитку країн Америки; 

- порівнювати ресурсозабезпеченість, 

працересурсний потенціал 

субрегіонів Америки; 

- називати міжнародні організації в 

Америки. 

Тема 5. Африка 

- особливості економіко-

географічного положення 

Африки; 

- склад регіону; 

- сучасну політичну карту 

Африки; 

- форми державного 

правління і територіального 

устрою країн Африки; 

- типи країн Африки за рівнем 

економічного розвитку; 

- міжнародні організації в 

Африки; 

- природні умови і ресурси 

регіону; 

- населення Азії, демографічні 

та урбанізаційні процеси; 

- працересурсний потенціал 

країн Африки; 

- особливості економіки країн 

Африки; 

- нерівномірність 

економічного розвитку  

субрегіонів Африки. 

- характеризувати особливості 

економіко-географічного положення 

Африки; 

- називати склад регіону; 

- характеризувати політичну карту 

регіону; 

- розрізняти форми державного 

правління і територіального устрою; 

- наводити приклади різних типів 

країн Африки за рівнем 

економічного розвитку; 

- характеризувати особливості 

демографічних та урбанізаційних 

процесів, розміщення населення в 

регіоні; 

- вирізняти особливості економіки 

різних за рівнем економічного 

розвитку країн Африки; 

- порівнювати ресурсозабезпеченість, 

працересурсний потенціал 

субрегіонів Африки; 

- називати міжнародні організації в 

Африки. 

 

Тема 6. Україна в 

геополітичному 

вимірі 

- геополітичну структуру 

сучасного світу; 

- місце України на сучасній 

геополітичній карті світу; 

- просторові аспекти 

міжнародних економічних 

зв’язків України з регіонами 

та країнами світу; 

- участь України в процесах 

європейської економічної 

інтеграції; 

- місце України в системі 

глобальних економічних 

відносин у контексті сталого 

розвитку. 

- розуміти зміст поняття 

«геополітична карта світу»; 

- називати основні геополітичні 

центри; 

- визначати місце України на 

геополітичній карті світу; 

- пояснювати вплив окремих 

чинників, які зумовлюють 

геополітичну роль України; 

- називати основні регіони й країни-

торговельні партнери України; 

- характеризувати місце України на 

світових ринках товарів та послуг, 

капіталу. 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЛІК ТЕМ 

 

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 

Тема1. Розвиток географічних знань про Землю 

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, 

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

Індію. Відкриття Америки Х.Колумбом. Перше навколосвітнє плавання під 

керівництвом Ф.Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктиди. Дослідження Землі у 

ХХ та на початку ХХІ ст. 

Тема 2. Земля на плані та карті 

Орієнтування на місцевості. Способи орієнтування на місцевості. Компас. 

Поняття про азимут. Способи зображення Землі. Особливості зображення на 

глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах. Масштаб та його види. 

Умовні знаки. Абсолютна і відносна висота місцевості. Географічні карти, їх 

елементи. Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні 

координати. Правила відліку географічної широти і географічної довготи. 

Тема 3. Оболонки Землі 

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, 

наслідки їх переміщення. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, 

гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних 

вод, льодовиків. Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення. 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Рельєф дна океану. 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері. Добовий і річний хід 

температури повітря. Кліматична карта. Теплові пояси Землі. Атмосферний тиск: 

причини і наслідки його зміни. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, 

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

Погода, її елементи, мінливість. Клімат та основні кліматотвірні чинники. 

Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. 

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

гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови 

в океані. Властивості вод Світового океану. Рухи води в Світовому океані. Води 

суходолу – поверхневі і підземні. Річка. Живлення, водний режим і робота річок. 

Озера, їх різноманітність. Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні 



водойми. Льодовики. Особливості утворення льодовиків. Підземні води, умови їх 

утворення і залягання в земній корі. 

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. 

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. 

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та 

властивості. Природні зони Землі, їх особливості. 

Тема4. Планета людей 

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

Найбільш заселені території. Людські раси. Найчисельніші народи світу. Найбільші 

за площею і чисельністю населення держави світу. Зміни компонентів географічної 

оболонки під впливом людської діяльності. Забруднення довкілля та його охорона. 

 

МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ 

Тема 1. Закономірності формування природи материків та океанів 

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

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. Повітряні маси, їх властивості та переміщення. 

Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Водні маси, їх властивості. Океанічні течії. 

Природні комплекси. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність. 

Тема 2. Африка 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна 

будова, рельєф, корисні копалини. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи 

клімату. Води суходолу. Природні зони. Населення. Держави. 

Тема 3. 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. 

Населення. Держави. 

 



Тема 4. Австралія 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна 

будова, рельєф, корисні копалини. Клімат. Води суходолу. Унікальність рослинності 

і тваринного світу. Природні зони. Населення, його склад та розміщення. 

Тема 5. Загальні відомості про Антарктиду 

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. 

Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус 

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

Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка. 

Тема 6. Північна Америка 

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Тектонічні структури, 

рельєф, корисні копалини. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. 

Природні зони. Висотна поясність у горах. Населення. Держави. 

Тема 7. Євразія 

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

освоєння материка. Тектонічна будова. Рельєф, корисні копалини. Кліматичні пояси 

і типи клімату. Води суходолу. Природні зони. Вертикальна поясність. Населення. 

Найбільші держави Європи та Азії. 

Тема 8. Тихий океан 

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і 

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

океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.  

Тема 9. Атлантичний океан 

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

ресурси, Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. 

Тема 10. Індійський океан 

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

ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках. 

Тема 11. Північний Льодовитий океан 

Географічне положення. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. 

Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив 

океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. 



УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ 

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу 

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

географічне, економіко-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. 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів 

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

Літній час. Час в Україні. 

Тема 4. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси 

Форми земної поверхні. Геологічне літочислення. Геологічні ери. Основні 

тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна 

будова. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Корисні копалини 

України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення. Проблеми 

раціонального використання мінеральних ресурсів. 

Тема5. Клімат і кліматичні ресурси 

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна 

поверхня, їх взаємодія. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, 

опади, коефіцієнт зволоження. Кліматична карта. Кліматичні ресурси. Сезонні 

погодні умови та явища. 

Тема 6. Води суходолу і водні ресурси 

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

річкові басейни та системи. Характер течії. Падіння, похил річки. 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. 

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. 

Тема 7. Ґрунти та ґрунтові ресурси 

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. 

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

України. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. 



Тема 8. Рослинність 

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву 

в Україні. Рослинні ресурси, їх охорона. Червона та Зелена книги України. 

Тема 9. Тваринний світ України 

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу 

в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України. 

Тема 10. Ландшафти України 

Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних 

ландшафтів. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. 

Природні зони України: мішаних лісів і широколистих лісів, лісостепова, степова. 

Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір. Природні умови і ресурси 

Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання. 

Тема 11. 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. Демографічна політика. Механічний рух 

населення: причини, види, основні напрямки міграцій. Міграційна політика. 

Тема 12. Розселення 

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й 

Україні. Міські і сільські населені пункти, критерії їх розмежування. Класифікація 

міст. Урбанізація, її причини. Субурбанізація. Хибна урбанізація. 

Тема 13. Етнічний склад населення. Релігійний склад населення 

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Національний склад населення України. 

Національні меншини та етнічні групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. 

Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. 

Тема 14. Зайнятість населення в світі та Україні 

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне 

населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення. 

 

 

 



УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

Тема 1. Національна економіка та світове господарство 

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: 

валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку. 

Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва. 

Форми просторової організації національної економіки. Чинники розміщення 

виробництва. 

Світове господарство, світовий ринок. Типи економічних систем. Типізація 

країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Сучасні тенденції 

розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. 

Міжнародні економічні організації. 

Тема 2. Первинний сектор господарства 

Сільське господарство, його значення та складники. Землезабезпеченість. 

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. 

Структура та розміщення тваринництва. Спеціалізація сільського господарства 

України. Сільське господарство світу. Найбільші країни-виробники та країни-

експортери сільськогосподарської продукції. 

Лісове господарство. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні. 

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники 

ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами. Видобування вугілля, нафти і 

природного газу. Видобування 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. Видобування інших видів природної сировини в Україні. 

Тема 3. Вторинний сектор господарства 

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, чинники їх розміщення. 

Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС.Електроенергетика світу. 

Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. 

Значення металургійного виробництва. Сучасні технології виробництва 

чавуну й сталі. Чинники розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова 

металургія. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні. Місце України на 

світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в 



Україні. Металургійне виробництво світу. Найбільші виробники та споживачі 

чорних металів. Найбільші виробники та споживачі кольорових металів у світі. 

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники 

розміщення основних виробництв хімічної продукції. Хімічне виробництво в 

Україні. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків. 

Виробництво деревини й паперу. Виробництво деревини й паперу в Україні. 

Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та 

чинники їх розміщення. Машинобудування в Україні. Машинобудування світу. 

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що 

виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Найбільші на 

світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.  

Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова 

промисловість в Україні.Виробництво продуктів харчування в світі. 

Тема 4. Третинний сектор господарства 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового 

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

Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України. 

Транспорт світу. Найбільші морські порти,. найбільші судноплавні річки світу. 

Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори. 

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

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

Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. 

Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі. 

Туризм як складник національної економіки, його види. Туристична 

інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. 

Туристичні райони в Україні. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони 

світу. 

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

як видів економічної діяльності. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні.  

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Країни-

офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні. Комп'ютерне 

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



Тема 5. 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. 

 

ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ 

Тема 1. Європа 

Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. 

Сучасна політична карта Європи. Форми державного правління і територіального 

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

Міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Природні 

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

механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Особливості 

економіки країн Європи. 

Тема 2. Азія 

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. Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. 

Працересурсний потенціал. Особливості економіки країн Азії. 

Тема 3. Австралія і Океанія 

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

в міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості економічного 

розвитку Австралії. Особливості географічного положення Океанії. Держави та 

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

господарської діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країн. 

Тема 4. Америка 

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. 



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

Система розселення. Особливості економіки країн Америки. 

Тема 5. Африка 

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна 

політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою 

країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Природні умови і ресурси 

регіону. Населення Африки. Система розселення. Особливості економіки країн 

Африки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. 

Тема 6. Україна в геополітичному вимірі 

Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній 

геополітичній карті світу. Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків 

України з регіонами та країнами світу. України в процесах європейської економічної 

інтеграції. Місце України в системі глобальних економічних відносин. 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ АБІТУРІЄНТАМИ РОБІТ 

 

Абітурієнти виконують роботу вступного випробування письмово на 

друкованих бланках. Правильні відповіді перших 10 завдань (тестові завдання 

закритої форми з вибором однієї правильної відповіді) оцінюються в 5 балів. 

Максимально за цю роботу абітурієнт може отримати 50 балів. 

Завдання № 11 (тестове завдання на пошук відповідності) виконується в 

таблиці, яка подається в бланку роботи. Кожна вірна пара відповідей оцінюється в 5 

балів. Максимально за виконання цього завдання абітурієнт може отримати 20 балів. 

Завдання № 12 (тестове завдання відкритої форми з наданням розгорнутої 

відповіді на теоретичне питання) виконується письмово в бланку роботи. 

Максимально за вірне виконання даного завдання вступник може отримати 30 балів. 

За повне виконання роботи вступного випробування абітурієнт максимально 

може отримати 100 балів. 
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