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ПРОГРАМА  

та методичні рекомендації 

вступного випробування 

З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 

 НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дана програма складена для проведення підготовки абітурієнтів на основі 

повної середньої освіти. Програмою вступних іспитів передбачена форма 

проведення екзамену з географії. 

На екзамені з географії вступники до закладів фахової передвищої освіти 

повинні: 

1. Визначати географічні координати крайніх точок материків, держав; 

2. Визначати відстань за допомогою масштабу та за допомогою географічної 

карти; 

3. Визначати протяжність з півночі на південь та з заходу на схід заданих 

об’єктів; 

4. Наносити на контурну карту кордони, сусіди-держави, адміністративні 

одиниці; 

5. Позначати на контурній карті родовища корисних копалин, головні річкові 

системи, моря, океани, країни, материки, частини світу; 

6. Схематично зображати: основні форми рельєфу, корисні копалини (за 

походженням, за використанням), типи ґрунтів, галузеву та територіальну 

структуру господарства, будову земної кори, складові географічної оболонки, 

класифікацію географічних карт та проекцій; 

7. Аналізувати за тематичними картами клімат, рельєф, корисні копалини, водні 

ресурси,  населення, господарство; 

8. Складати економіко – географічну характеристику країн світу; 

9. Аналізувати  та порівнювати інформацію, яка подана в різних формах. 

  



ПРОГРАМА З ГЕОГРАФІЇ НА БАЗІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Програма з географії для вступників до закладів фахової передвищої 

освіти у 2021 р. складається з п’яти розділів: «Загальна географія», «Географія 

материків і океанів», «Географія України», «Географія: регіони та країни»; 

«Географічний простір Землі». 

Також програма містить основні географічні вміння і навички, якими 

має володіти вступник. 

На іспиті з географії вступник до навчального закладу фахової 

передвищої освіти повинен показати: 

а) чітке знання географічних термінів та понять, вміння визначати та 

розв’язувати завдання комбінованого рівня. 

б) вміння висловлювати географічну думку усно та в письмовій 

формі; 

в) впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими 

програмою, вміння застосовувати їх при розв'язанні завдань на контурній 

карті та за допомогою тематичних карт атласу. 

 

Основні вміння і навички 

Вступник повинен: 

1. Впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні завдань з 

географічною та контурною картами.  

2. Уміти визначати відстань між географічними об’єктами. 

3. Уміти визначати протяжність території. 

4. Уміти визначати географічні координати крайніх точок материків. 

5. Уміти будувати схеми до поставлених завдань. 

6. Володіти навичками орієнтації в просторі та за сторонами горизонту. 

7. Уміти застосовувати набуті знання при характеристиці природних комплексів, 

галузей господарства тощо за допомогою типового плану. 

 



Перелік тем для підготовки до іспиту з географії  

на базі повної середньої освіти 
 

І. ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. 

Зображення поверхні Землі. Глобус - модель Землі. Географічні координати. Географічна 

карта. Класифікація географічних карт. План місцевості. Відмінності плану місцевості від 

географічних карт. Масштаб та його види.  

Літосфера. Основні форми рельєфу Землі. Внутрішня будова Землі.  

Гідросфера. Світовий океан. Води суші.  

Атмосфера. Погода. Елементи і явища погоди. Клімат Землі. Повітряні маси.  

Біосфера. Кругообіг речовин у природі. Земля-планета людей. Народи світу. Людські раси. 

 

 

ІІ. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.  

Карта як джерело географічних знань. 

Головні особливості природи Землі. Літосфера і рельєф. Атмосфера і клімати Землі. 

Гідросфера. Світовий океан. Географічна оболонка. 

Африка. Австралія. Південна Америка. Північна Америка. Євразія (географічне положення, 

природа метрика , населення). 

Земля – наш дім. Особливості географічної оболонки. Взаємодія природи і суспільства. 

 

ІІІ. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ.  

Загальна характеристика території України. Формування території України. 

Адміністративно-територіальний устрій.  

Геологічна будова. Рельєф і корисні копалини території України. Клімат. Моря. Внутрішні 

води. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ України. Охорона природи та раціональне 

природокористування. Природне районування України. Природні комплекси. 

Населення України (чисельність, природний приріст, міграції, національний склад, 

розміщення населення, трудові ресурси). 

Загальна характеристика господарства України. Національно-господарський комплекс, його 

структура. Промисловість. Паливно-енергетичний комплекс. Металургія. Машинобудування. 

Хімічна промисловість. Лісова і деревообробна промисловість. Легка промисловість. Сільське 

господарство. Транспорт. Сфера послуг. Соціальна інфраструктура. 

 

ІV. ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ 
Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. 

Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі. 

Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти. 

Міжнародні організації. 

 

IV.1 Загальна характеристика Європи 

ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального 

устрою країн. Типи країн за рівнем економічного розвитку. 

Природні  умови та ресурси Європи. 

Населення Європи. 

Особливості господарства країн Європи. (первинний, вторинний і третинний сектори економіки). 

Економіко – географічна характеристика країн Європи: Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, 

Польща, Білорусь. 

 

ІV.2 Загальна характеристика Азії 

ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального 

устрою країн. Типи країн за рівнем економічного розвитку. 

Природні  умови та ресурси Азії. 

Населення Азії 

Особливості господарства країн Азії. (первинний, вторинний і третинний сектори економіки). 

Економіко – географічна характеристика країн Азії: Японії, Китаю, Індії. 



ІV.3 Загальна характеристика Океанії 

ЕГП Австралії. 

Природні  умови та ресурси Австралії; 

Населення Австралії; 

Особливості господарства країн Австралії (первинний, вторинний і третинний сектори економіки). 

Мікронезія, Меланезія, Полінезія. Острівні країни Океанії. 

 

ІV.4 Загальна характеристика Америки 

ЕГП. Склад регіону. Загальна характеристика регіону. Форми державного правління і 

територіального устрою країн. Типи країн за рівнем економічного розвитку. 

Природні  умови та ресурси Америки. 

Населення Америки; 

Особливості господарства країн Америки (первинний, вторинний і третинний сектори економіки). 

Економіко – географічна характеристика країн Америки: США, Канади, Бразилії. 

 

ІV.5 Загальна характеристика Африки 

ЕГП. Склад регіону. Загальна характеристика регіону. Форми державного правління і 

територіального устрою країн. Типи країн за рівнем економічного розвитку. 

 Природні  умови та ресурси Африки. Населення Африки; 

Особливості господарства країн Африки (первинний, вторинний і третинний сектори 

економіки). 

Економіко – географічна характеристика країн Африки: Єгипет, ПАР. 

 

V. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР ЗЕМЛІ.  

 

V.1. Топографія та картографія.  

Топографічна карта. Вимірювання на топографічній карті. Плани населених пунктів. 

Географічна карта. Способи зображення на картах. 

 

V.2. Загальні закономірності географічної оболонки.. 

Види руху Землі і його наслідки. Географічна оболонка: склад, будова, межі і 

закономірності. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Рельєф. Ресурси літосфери. Атмосфера і 

її властивості. Погода і клімат. Ресурси Атмосфери. Гідросфера. Світовий океан. Води 

суходолу. Біосфера. Грунт  та типи ґрунтів . 

 

 

VІ.3. Загальні суспільно – географічні закономірності світу. 

Населення світу: чисельність, природний рух населення. Демографічна політика. Міграція 

населення. Глобальна економіка. Міжнародний ринок товарів. Глобальні ланцюги доданої 

вартості. Особливості розвитку виробництва третинного сектору світової економіки. Політична 

географія. Територіально – політичні системи. Геополітика. 

 

V.4. Суспільна географія України.  

Українська держава. Територія та особливості політико - географічного положення. 

Населення України: динаміка чисельності, природний і механічний рух, статево – вікова 

структура, система розселення. Сучасні риси національної економіки України. Енергетика 

України та сучасні тенденції розвитку. Хімічна промисловість і машинобудування в Україні. 

Легка промисловість України. Третинний сектор національної економіки. Сучасні форми 

просторової  організації виробництва товарів і послуг в Україні. 
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