


Пояснювальна записка 

Мета і завдання вступного випробування з курсу «Географія» - це визначення 

умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами 

географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її. 

Зміст програми вступного випробування з курсу «Географія  базуються на 

принципах неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на 

основі внутрішньопредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації 

навчального матеріалу в залежності від вікових можливостей абітурієнтів, практичної 

спрямованості. 

Програму складено  відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо вивчення предмету Географія. Оцінювання знань вступників здійснюється 

за дванадцятибальною шкалою, що переводиться у 200-бальну. До участі у відбірковому 

конкурсі допускаються особи що отримали 100 і більше балів.  

 

Абітурієнт повинен знати : 
• варіанти соціально - економічної типології регіонів, країн світу, форми правління; 

• географічні назви об’єктів; 

• світові  природні ресурси, ресурсозабезпеченість; 

• взаємодію суспільства та природи на сучасному етапі; 

• особливості розміщення населення на Землі; 

• цілісне уявлення про географічні явища-процеси. 

 

Абітурієнт повинен вміти : 
• дати оцінку політико-економічному положенню будь якої країни; 

• аналізувати фактичний матеріал; 

• узагальнювати конкретний економіко-географічний матеріал; 

• вільно оперувати матеріалом, мати чітку картографічну орієнтацію; 

• виконувати завдання пошукового характеру; 

• вільно та творчо володіти знаннями 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ 

 

Вступ 

Предмет соціально-економічної географії світу.  

Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні 

економ-географи світу. 

 

ТЕМА 1. Політична карта світу 

 

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять “країна”, “держава”, “залежна 

країна”, “колонія”. Класифікація країн за формою правління. Форми адмiністративно-

територiального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні 

системи країн. Типологія держав. Етапи формування політичної карти світу. Міжнародні 

органiзації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН,Рада 

Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, 

ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації. 
 

 

 



ТЕМА 2. Населення світу 

 

Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна 

політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх 

міграційних потоків. Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. 

Релігія як явище культури. Світові релiгії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень. 

Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й 

безробіття. 

 

ТЕМА 3. Взаємодія суспільства і природи. 

 

Свiтові природні ресурси. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і 

природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: 

раціональне і нераціональне. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, 

лісових, водних, Світового океану, рекреаційних. 

 

ТЕМА 4. Світове господарство. 

 

Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). 

Етапи формування світового господарства. Поняття “НТР” та її основні риси. Світове 

господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну органiзацію 

виробництва. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу 

(енергетика, металургія, машинобудування, хiмічна промисловість, лісова і деревообробна 

промисловість, легка промисловість, харчова промисловість).Світове сільське 

господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні 

відносини. Найбільші сільськогосподарські райони. Географія світового транспорту. 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм. 

 

ТЕМА 5. Глобальні проблеми людства 

 

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і 

енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової 

громадськості у їх розв’язанні. 

 

 

ТЕМА 6. Країни Європи 

 

Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика 

господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні. 

ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку 

господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.  

Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, 

міста. Характерні риси розвитку економіки індустрiальної держави. Значення зовнішніх 

економічних зв’язків. 

Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства. 

Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, 

міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності. Держави-

сусіди України.  

Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан 

економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв’язки 

країн-сусідів з Україною. 

 



ТЕМА 7. Країни Азії 

 

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. 

Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм. 

Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. 

Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. 

Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. 

Особливості  економічної полiтики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості 

галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним 

і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в 

Східному Китаї. 

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. 

Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі. 

 

ТЕМА 8. Країни Північної Америки 

 

Склад території. Особливості економiко-географічного положення. Сторінки 

освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку 

економіки регіону. Українська діаспора Канади і США. 

США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна 

сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, 

соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна 

структура господарства, галузі міжнародної спеціалiзації. Найбільші промислові та 

сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв’язків США. 

Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші 

міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному 

поділі праці. 

ТЕМА 9. Країни Латинської Америки 

 

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. 

Різноманітність країн (за розмірами території, кількістю населення, адміністративно-

територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо). 

Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, 

транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі 

праці. 

ТЕМА 10. Країни Африки, Австралії та Океанії 

 

Загальний огляд. Склад території.  

Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси 

населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний 

потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури 

господарства країн Африки. Найбільші країни. 

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. 

Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, 

транспорту. і ресурсів. Етнічна карта регіону. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв’язки. 

Океанія. Специфіка ЕГП. Роль Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського 

регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав. 

 

 

 



Час виконання - 90 хвилин 

Інструкція щодо виконання завдань вступного випробування у формі письмового 

іспиту 

 

Завдання охоплюють зміст чинної навчальної програми шкільного курсу 

«Географія». 

Кожен варіант налічує 36 тестових завдань різних типів і рівнів складності, зокрема 

з вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності, та на визначення 

правильної послідовності. 

Під час виконання роботи користуватися атласами та іншими джерелами 

картографічних знань не дозволяється. 

Отже, кожен варіант атестаційної роботи складається з 36 завдань, на його 

виконання відводиться 90 хвилин. 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (30 завдань у кожному 

варіанті) використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь 

виділяти головне. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповіді 

позначено тільки одну відповідь. Якщо позначено два або більше варіанти відповідей, 

навіть якщо серед них є правильний, або не позначено відповіді взагалі, завдання 

вважається виконаним неправильно. Правильну відповідь на кожне таке завданя 

оцінюють 1 балом. 

Тестові завданя на визначення відповідності (2 завдання у кожному варіанті) 

використовують для оцінювання умінь визначати за описом приналежність географічного 

об`єкта до певного регіону, явищ і процесів до певної геосфери, групи населення, галузей 

господарства тощо. Завдання такого типу передбачають вибір взаємопов’язаних понять, 

явищ, процесів і встановлення між ними логічних зав’язків. 

Тестові завдання на визначення правильної послідовності використовують для 

оцінювання вмінь визначати правильну послідовність дій, алгоритмів діяльності, 

технологічних прийомів, а також хронологічну послідовність. Виконуючи завдання такого 

типу потрібно розташувати географічні об`єкти події, природні та суспільні процеси і 

явища у правильній часовій або просторовій послідовності й записати цю послідовність у 

бланк відповідей. Такі завдання вважають виконаними правильно, якщо в бланку відповіді 

записані всё правильні комбінації цифр і літер. 

Пропоновані завдання орієнтовані на перевірку рівня досягнень абітурієнтів за 12-

бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Будь-який бал, що набрав абітурієнт, 

є позитивним, тобто оцінювання грунтується на принципі позитивізму. Максимально 

можливий бал за правильно виконаний варіант роботи становить 36 балів. Оцінка 

залежить від кількості правильних відповідей на тестові завдання та якості виконання. 

Для проведення іспиту викладач самостійно вибирає варіанти завдань, а також 

самостійно визначає кількість варіантів. 

Відповідність отриманих балів оцінками за 12-бальною шкалою 

Бали 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 

Оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Таблиця переведення у 200 бальну шкалу 

1 106,0   4 124,0   8 162,0 

1,1 106,6  4,1 125,0  8,1 163,0 

1,2 107,2  4,2 125,9  8,2 163,9 

1,3 107,8  4,3 126,9  8,3 164,9 

1,4 108,4  4,4 127,8  8,4 165,8 

1,5 109,0  4,5 128,8  8,5 166,8 

1,6 109,6  4,6 129,7  8,6 167,7 

1,7 110,2  4,7 130,7  8,7 168,7 

1,8 110,8  4,8 131,6  8,8 169,6 

1,9 111,4  4,9 132,6  8,9 170,5 

2 112,0   5 133,5   9 171,5 

2,1 112,6  5,1 134,5  9,1 172,4 

2,2 113,2  5,2 135,4  9,2 173,4 

2,3 113,8  5,3 136,4  9,3 174,3 

2,4 114,4  5,4 137,3  9,4 175,3 

2,5 115,0  5,5 138,3  9,5 176,2 

2,6 115,6  5,6 139,2  9,6 177,2 

2,7 116,2  5,7 140,2  9,7 178,1 

2,8 116,8  5,8 141,1  9,8 179,1 

2,9 117,4  5,9 142,1  9,9 180,0 

3 118,0   6 143,0   10 181,0 

3,1 118,6  6,1 144,0  10,1 181,9 

3,2 119,2  6,2 144,9  10,2 182,9 

3,3 119,8  6,3 145,9  10,3 183,8 

3,4 120,4  6,4 146,8  10,4 184,8 

3,5 121,0  6,5 147,8  10,5 185,7 

3,6 121,6  6,6 148,7  10,6 186,7 

3,7 122,2  6,7 149,7  10,7 187,6 

3,8 122,8  6,8 150,6  10,8 188,6 

3,9 123,4  6,9 151,6  10,9 189,5 

      7 152,5   11 190,5 

      7,1 153,5  11,1 191,4 

      7,2 154,4  11,2 192,4 

      7,3 155,4  11,3 193,3 

      7,4 156,3  11,4 194,3 

      7,5 157,3  11,5 195,2 

      7,6 158,2  11,6 196,2 

      7,7 159,2  11,7 197,1 

      7,8 160,1  11,8 198,1 

      7,9 161,1  11,9 199,0 

            12 200,0 

 


