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ВСТУП 
 

Пропоновану Програму вступних випробувань  з географії складено 
враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання географії в школі, закладені в 
Державному стандарті освіти та чинній програмі з географії для 11-річної 
школи. Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів географії. 

Вона передбачає перевірку сформованих в учнів знань щодо 
світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки,  основних 
понять фізичної, економічної та соціальної географії України і світу, а також 
сформованості в учнів загально предметних географічних умінь. Тестові 
завдання мають перевіряти такі знання й уміння учнів: 

- знання основних термінів і понять з дисциплін географічного змісту; 
- вміння аналізувати інформацію з використанням географічних карт і 

атласів та застосовувати її у географічних дослідженнях; 
- уміти дати чітку і послідовну характеристику елементів природного 

середовища; 
- уміти дати господарську оцінку природним умовами, показати зв'язки 

між природним середовищем та господарською діяльністю людини; 
- володіти необхідними навичками в роботі над планом, картою, глобусом, 

з цифрами, статистичним матеріалом;   
- вміння застосовувати отримані теоретичні знання і практичні уміння. 
 

Зміст програми 
1. Загальний огляд земної кулі 

 
План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони 

горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Призначення та побудова 
компаса. Азимут. Масштаб і його види. Абсолютна і відносна висоти точок 
місцевості. Використання планів у практичній діяльності людей  
 

Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні відмінності 
географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по 
карті за допомогою масштабу. Зображення нерівностей поверхні місцевості 
горизонталями. Шкала висот і глибин. Особливості картографічного 
зображення. Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і 
довгота.  

 

Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. 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. 

 

Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття "літосфера". Типи 
земної кори. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. 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. Утворення материків і океанів. Форми земної кори: 
рівнини, низовини, плоскогір’я, гори і нагір’я. Гори складчасті, брилові, 
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складчасто-брилові. Поняття про річкову долину. Значення рельєфу в 
господарській діяльності людини. Мінерали і гірські породи, що складають 
земну кору.  

 

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.  

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий колообіг води. Світовий 
океан та його частини: океани, моря, затоки. Суходіл в Океані. Географічне 
положення, особливості рельєфу дна Океану. Характерні риси клімату Тихого, 
Атлантичного, Індійського, Північно-Льодовитого океанів. Основні морські 
течії. Господарське освоєння океанів. Температура і солоність води. Рух води в 
Світовому Океані. Морські течії. Господарське освоєння 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. Озера, типи 
озерних улоговин та їх господарське використання.  

 

Біосфера. Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на 
Землі. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану.  
 

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. 

 

1. Географія материків і океанів 
 

Предмет вивчення географії материків і океанів. Значення та завдання 
курсу «Географія материків і океанів». Поняття «материк» і «частина світу». 
Основні географічні закономірності розвитку природи Землі. Формування 
зональних та азональних природних комплексів. 

 

Океани: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, 
Північний Льодовитий океан. План характеристики природного комплексу 
океану. Особливості фізико-географічного положення океанів.  

 

Материки. Африка. Австралія. Південна Америка. Антарктида. Північна 
Америка. Євразія. 
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3. Географія України. 
1.Фізична географія України. 

Географічне положення. Предмет фізичної географії України. Оцінка 
вигідності фізико-географічного положення України. Географічне положення. 
Місце України на Землі. Дослідження території України. Джерела географічної 
інформації.  

Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: 
низовини, височини, гори. Особливості геологічної будови території України. 
Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. Закономірності поширення, 
характеристика і господарська оцінка корисних копалин. 

 

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. 
Енергетичні кліматичні ресурси. 

 

Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України. 
Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річки, річкові 
басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і 
поширення. Водний баланс і водні ресурси України.  

 

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні 
генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. 
Господарське використання ґрунтів. 

 

Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, 
закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, 
боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, 
лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір. 

 

Природні комплекси України і фізико-географічне районування. 
Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Фізико-географічне 
районування України, його наукове і практичне значення. Природно-
господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, 
лісостепової, степової. Українські Карпати і Кримські гори. Природні 
комплекси морів, що омивають Україну, проблеми використання і охорони 
їхніх вод.  

 

2. Економічна і соціальна географія України. 
 

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення 
незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. 
Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний 
адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. 
Місце України на політичній і економічні карті світу.  

 

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. Природний рух 
населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації та 



5 
 

шляхи розв’язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. 
Міграція населення, види і причини. Національний та етнічний склад 
населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та 
регіональні відмінності в її рівнях. 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 і в регіонах. 
Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні 
аспекти. 

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. 
Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої 
структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної 
організації. 

 

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення 
промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві 
комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення 
промисловості.  

 

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.  
 

4. Економічна і соціальна географія світу 
 

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти 
світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку 
країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, 
Океанії.  

Міжнародні організації.  
 

Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. 
Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, 
водних, рекреаційних, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і 
ресурсозберігання.  

 

Географія населення світу. Чисельність населення світу і його динаміка. 
Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий 
склад населення. Віковий склад населення. Етнічний (національний) склад 
населення. Найчисельніші народи. Мовні сім’ї. Релігії народів світу. 
Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. 
Міське і сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та 
зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу. 

Світове господарство. Поняття про світове господарство та етапи його 
формування. Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період 
НТР, основні риси НТР. 

 

Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова 
паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової 
промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні 
райони розвитку і розміщення цих галузей. Машинобудування, його структура і 
географія основних галузей. Хімічна промисловість. 
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Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості 
розміщення галузей рослинництва (землеробства) і тваринництва. 

 

Географія транспорту. Значення і місце у світовому господарстві. 
Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, 
автомобільного, повітряного і морського.  

 

Зовнішні економічні зв'язки. Суть та основні форми економічного 
співробітництва.  
 

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний 
географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування в 
країнах світу. Інтеграція країн світу. 

 

Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем 
людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, 
енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та 
шляхи їх розв'язання.  

 

Економіко-географічна характеристика країн світу. Природні умови і 
ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства. 
Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей рослинництва і 
тваринництва. Транспорт, основні його види та географія. 

 

Країни Європи і Азії: Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. 
Польща. Білорусь. Росія. Японія. Індія. Китай. Туреччина.  

 

Країни Америки: США. Канада.  
 

Загальна характеристика країн Латинської Америки. 
 

Загальна характеристика країн Африки.  
 

Загальна характеристика країн Австралії і Океанії.  
 

Вступні випробування для абітурієнтів проводяться у формі тестування. 
Кожен варіант екзаменаційного білету складається з тестових завдань двох 
рівнів. Завдання першого рівня складності мають лише одну правильну 
відповідь, в завданні ІІ рівня складності потрібно вибрати три правильні 
відповіді. 

Екзаменаційний білет складається з: 

- 20 завдань І рівня складності. За кожну правильну відповідь 
нараховується 4 бали. Максимальна кількість балів - 80; 

- 10 завдань ІІ рівня складності. За кожний правильний варіант 
відповіді  нараховується 4 бали. За кожний з десяти тестів можна отримати 
від 0 до 12 балів. Максимальна кількість балів – 120. 

До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які набрали 100-200 балів. 

Завдання для співбесіди складаються з 12 завдань першого рівня 
складності, кожне з яких має одну правильну відповідь. За дану правильну 
відповідь нараховується один бал. Вступник пройшов співбесіду, якщо 
отримав 180-190 балів за шкалою 100-200. 
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