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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Програма індивідуальної усної співбесіди з географії передбачає очне або 

дистанційне оцінювання підготовленості для вступників, які претендують на навчання за 

рахунок державного бюджету за спеціальністю 242 Туризм. 

Для успішного результату співбесіди з дисципліни «Географія» вступник повинен 

володіти ґрунтовними знаннями шкільної програми за 6-9 класи. Програму співбесіди з 

Географії розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 , чинної програми з 

географії для 6–9 класів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804 та з урахуванням чинної програми з географії для вступників, які 

складають співбесіду з географії на основі базової загальної середньої освіти. 

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де 

вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти випускник 9-го класу, 

наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступну співбесіду з географії. 

Цей перелік дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе 

зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при підготовці до майбутнього 

випробування.   

Час проведення індивідуальної усної співбесіди до 15 хвилин. 

Індивідуальна усна співбесіда складається з одного предмету – географія. 

Загальна кількість завдань – 3, які відрізняються за складністю. 

Вступнику під час проведення співбесіди надається бланк відповідей.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  

З ГЕОГРАФІЇ  

 

Максимальна кількість балів, що може отримати вступник під час індивідуальної 

усної співбесіди – 200. Конкурсний бал (КБ) за результатами співбесіди визначається за 

формулою:  

 

КБ=(БГ+ ПК+100) 

 

де:  

    БГ – кількість балів за завдання з географії (до 90 балів); 

    ПК – кількість балів за успішне закінчення підготовчих курсів  

ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ» у 2022 році (до 10 балів). 

Результати співбесіди оцінюються у 90 балів за два теоретичних питання та одне 

практичне питання, викладених у картках для індивідуальної співбесіди: 

Запитання №1 (фізична географія) – 35 балів 

Запитання №2 (соціально-економічна географія) – 35 балів   

Запитання №3 (робота з контурною картою) – 20 балів 

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник з індивідуальної вступної 

бесіди з географії – 90 балів. 

Завдання картки співбесіди містить три усних запитання:  

– завдання №1 спрямовано на з’ясування фактологічної обізнаності з фізичної географії 

України та світу, виявлення рівня сформованості у вступника загальногеографічної 

компетентності.  

– завдання №2 спрямовано на з’ясування фактологічної обізнаності з соціально-

економічної географії України та світу, спрямованих на виявлення вмінь абітурієнта 

характеризувати політичний та  соціально-економічний розвиток  регіонів України та 

країн світу, визначати особливості демографічних процесів; обґрунтувати судження 
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про значення розміщення об’єктів народно-господарського комплексу та ресурсної 

бази. 

– завдання №3 спрямовано на виявлення навичок роботи з контурними картами з 

дотриманням всіх відповідних технічних вимог. 

Оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди з географії відбуваються на 

основі засвоєних навичок: 

 формування цілісної географічної картини світу; 

 розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних 

проблем українського та світового суспільства; 

 розуміння особливої ролі України у міжнародному поділі праці; 

 геопросторового мислення та вміння логічно висловлювати свої думки щодо сучасних 

процесів у світі;   

 обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, мотивування 

екологічно грамотної, здоров’язбережувальної поведінки; 

 формування картографічної грамотності й культури; 

 користування джерелами географічної інформації, аналізувати її; застосовувати 

здобуті географічні знання в практичній діяльності; 

 аналізу  географічної оболонки як системи, її виникнення, функціонування, 

закономірності будови і розвитку;          

 моделювання природних, соціально-економічних і геоекологічних явищ і процесів 

з урахуванням просторово-часових умов і чинників; 

 географічного мислення для орієнтації у проблемах територіальної організації 

суспільства, його взаємодії з природою, навичок грамотного вирішення просторово-

орієнтаційних задач; 

 елементарного геоекологічного моделювання і прогнозування; використання 

різноманітних географічних знань та умінь в побуті і в підготовці до майбутньої 

професійної діяльності; забезпечення особистої безпеки, життєдіяльності й адаптації до 

умов навколишнього середовища. 

Основні вимоги до підготовки вступників з дисципліни «Географія» вступник 

повинен знати: 

 політичну карту України і світу, а  також історію їх формування; 

 соціально-економічні типи країн сучасного світу; 

 особливості географічного положення та структури господарства регіонів України і 

провідних країн світу 

 основні закономірності розміщення природних ресурсів України і світу та 

особливості їх використання різними країнами; 

 найважливіші риси міжнародного поділу праці, а також місце в ньому України; 

 загальну будову географічної оболонки Землі, її закономірності, 

 основні складові частини географічної оболонки та закономірності їх взаємодії; 

 основні види географічних карт, їх елементів.  

вміти: 
  - на  основі різноманітних джерел знань  самостійно складати комплексні 

економічно-географічні характеристики регіонів;  

  -  застосовувати економіко-географічні знання для пояснення подій внутрішнього та 

економічного життя; 

- складати порівняльну економіко-географічну характеристику двох країн на основі 

різноманітних джерел за планом; 

- аналізувати карти та статистичні таблиці різного змісту і форми. 

 Програма також передбачає перевірку рівня сформованості насамперед географічної 

компетентності, до елементів якої належать:  
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- громадянська компетентність - як здатність учня активно, відповідально та 

ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства; 

- загальнокультурна компетентність -  як здатність учня аналізувати та оцінювати 

досягнення національної та світової науки, орієнтуватися в культурному та духовному 

контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на 

загальнолюдські цінності; 

- здоров’язбережувальна компетентність - як здатність учня застосовувати в умовах 

конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися 

до власного здоров’я та здоров’я інших людей; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність - як здатність учня використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і 

суспільно значущих завдань; 

- комунікативна та соціальна компетентність - як здатність учня застосовувати у 

конкретному виді діяльності, способи взаємодії з людьми, що оточують його та 

перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями; 

- картографічна компетентність - як здатність учня орієнтуватися у географічному 

просторі; у вигляді вмінь роботи з картами,  умінь визначати географічне положення 

об’єктів, аналізувати розміщення природних умов та ресурсів, населення та господарства 

окремих країн та регіонів світу; 

- міжпредметна компетентність - здатність учня застосовувати щодо 

міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, 

які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей; 

- проектно-технологічна компетентність - здатність застосовувати знання, уміння та 

особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності. 

 

 

РОЗДІЛИ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ  

 

1. «Україна у світі: природа, населення» 

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України.  

Джерела географічної інформації.  

Географічні відомості про територію України в минулому.   

Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних 

картах. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт.  

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

економіко-географічне, політико-географічне). Державна територія України. Державні 

кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.  

Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Особливості сучасного 

адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на 

різних територіальних рівнях. 

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

Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах  світу. Час в Україні. 

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. 

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.  

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

Геологічна будова.  Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на 

діяльність людини.  

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні  рельєфотвірні чинники і процеси. 

Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.   

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням,  закономірності 

поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони 
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видобування вугілля, нафти, природного газу,  торфу.  Рудні та нерудні корисні копалини: 

басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі. 

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.  

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна 

поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в земній поверхні.   Повітряні маси, що 

впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. 

Кліматичні показники: температура, опади,  коефіцієнт зволоження та їх розподіл на 

території  Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. 

Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси. 

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища.  

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

річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. 

Вплив клімату на формування річкової системи. 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. Основні артезіанські басейни.  

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні 

типи ґрунтів, закономірності їх поширення.  

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в 

Україні. Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в 

Україні. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів, 

їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.  

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних лісів і  

широколистих лісів, лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних 

ландшафтів.   

Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір,  особливості їх зміни з 

висотою, використання та охорона.  

Природні умови і ресурси Чорного й Азовського морів, проблеми їх раціонального 

використання. 

Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень 

довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.         

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.  

Моніторинг навколишнього середовища. 

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони 

довкілля. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. 

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. Регіональні відмінності демографічних 

процесів. Демографічна політика. 

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних 

потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика. 

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні. 

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах 

світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське 

населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси, 

мегалополіс. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. 

Субурбанізація. Хибна урбанізація 

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. 

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. 

Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення 
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Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в 

Україні 

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне 

населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення. 

 

2. «Україна і світове господарство» 

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в 

географічному середовищі. Економічна географія  в системі географічних наук.  

Національна економіка.(Національне господарство). Поняття «економічний 

розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс 

людського розвитку (ІЛР). 

Секторальна модель економіки країни. 

Форми суспільної організації виробництва. 

Чинники розміщення виробництва. 

Форми просторової організації національної економіки. 

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. 

Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».  

Типи економічних систем. 

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

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією 

«Центр – периферія». 

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна 

економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування 

міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації. 

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства в 

сучасному світі. Аграрні відносини. 

Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та 

агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. 

Землезабезпеченість. 

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. 

Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, 

овочівництва, баштанництва, виноградарства.  

Розвиток кормової бази тваринництва.  Структура та розміщення  тваринництва. 

Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські 

сільськогосподарські райони.  

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та 

виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. 

Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції. 

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове 

господарство в Україні.  

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники 

ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.  

Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення 

родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за 

видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні  райони  

видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття 

дефіциту палива в Україні. 

Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ 

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. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні. Видобування інших видів 
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природної сировини  в  Україні та країнах світу. Підприємства добувної промисловості 

свого регіону. 

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх 

розміщення. Паливно-енергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, 

АЕС, ГЕС, ЛЕП. Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-

споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на 

електростанціях різних типів у країнах світу. 

Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні чинники 

розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова металургія. Особливості технології 

виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.  

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність 

чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку 

чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні.  

Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі 

чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. 

Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі 

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення 

основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції,  

гумових і пластмасових виробів. 

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та 

чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, 

ліків. 

Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники 

розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі 

країни-виробники деревини та паперу 

Виробництво будівельних  матеріалів  в  Україні 

Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники 

їх розміщення. Спеціалізація та кооперування у машинобудуванні.  

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, 

промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та 

електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону. 

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, 

країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, 

легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки. 

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що 

виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри 

розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. 

Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та 

взуття. Народні промисли в Україні 

Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова 

промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств 

буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, 

хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, 

пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод.  

Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні. 

Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та 

національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових 

продуктів окремих країн світу. 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового 

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

транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. 
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Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. 

Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України. 

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі 

залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення 

промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу.  

Міжнародні транспортні коридори.   

Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму 

в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних 

рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні 

райони в Україні. 

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою 

кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО 

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

видів економічної діяльності. Форми просторової організації наукових досліджень та 

освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона 

здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі  

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив 

глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення 

фінансових установ в Україні. Аутсорсинг, його переваги  й  недоліки. Аутсорсинг 

інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Комп'ютерне програмування, консультування 

та пов'язана з ними діяльність. Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного 

програмування 

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.  

Сталий розвиток —  стратегія людства на ХХІ ст. 
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