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ПРОГРАМА 

СПІВБЕСІДИ З ГЕОГРАФІЇ 

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму співбесіди з географії розроблено для абітурієнтів, що прагнуть 

вступити до Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка на базі повної загальної середньої освіти. 

Зміст програми знаходиться у суворій відповідності до програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з географії 2020 року та у відповідності з 

чинною програмою з географії для 6-9 класів закладів загальної середньої 

освіти (основна школа) та програмою з географії рівня стандарту для 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти (старша школа). Обсяг знань 

географічних закономірностей і термінів, географічної номенклатури, 

визначається в межах діючої програми та чинних підручників. 

Матеріал програми вступних випробувань з географії розподілений за 

такими розділами: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», 

«Фізична географія України», «Загальні положення економічної та соціальної 

географії», «Економічна і соціальна географія України», «Соціальна і 

економічна географія світу». Програма до вступного випробування з географії 

складається з пояснювальної записки, переліку розділів і тем, знань, 

предметних вмінь та способів навчальної діяльності, списку літератури. 

Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри загальної та 

регіональної географії СумДПУ імені А. С. Макаренка (протокол № 8 від 27 

лютого 2020 року). 

Програма співбесіди спрямована на виявлення рівня сформованості знань 

та умінь з навчального предмета «Географія» та дозволяє перевірити: 

• знання найважливіших географічних законів, історії географічних знань, 

будову атмо-, літо-, гідро- та біосфери і географічної оболонки в цілому; 

• володіння географічною термінологією, вміння користуватися картами і 

атласами, знання географічної номенклатури; 

• вміння розв'язувати задачі на визначення часу, географічних координат; 

• розуміння зв'язку між природою і суспільством та господарством, знання 

основних закономірностей природи, населення та господарства різних 

материків; 

• знання основних закономірностей природи, населення і господарства 

України; 

• рівень обізнаності з основними питаннями економічної та соціальної 

географії світу. 

Співбесіда з географії проводиться в усній формі. За результатами 

співбесіди абітурієнт може бути «рекомендований» або «не рекомендований» 

до зарахування. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Поясніть об'єкт та предмет вивчення географії. 

2. Яку форму та розміри має Земля? 

3. Поясніть поняття «географічна карта» та чим вона відрізняється від топографічної 

кати? 

4. Поясніть поняття «план місцевості» та «азимут». 

5. Встановіть види масштабу та класифікацію карт. 

6. Виясніть внутрішню будову Землі та дайте визначення поняттям «земна кора» та 

«літосфера». 

7. Дайте визначення поняттю «корисні копалини» та поясніть їх класифікацію за 

походженням. 

8. Охарактеризуйте основні форми земної поверхні: гори і рівнини. 

9. Поясніть поняття «атмосфера», її склад та будову. 

10. Охарактеризуйте розподіл сонячної радіації в атмосфері й на земній поверхні. 

11. Виясніть зміну температури земної поверхні та повітря з висотою і її розподіл залежно 

від кута падіння сонячних променів. 

12. Встановіть загальну циркуляцію атмосфери та назвіть постійні вітри. 

13. Дайте визначення поняття «циклон» та «антициклон». 

14. Що таке «вологість повітря», «хмари», «атмосферні опади». 

15. Поясніть поняття «клімат» та «погода». 

16. Поясніть поняття «гідросфера» та її склад. 

17. Дайте визначення поняттю «Світовий океан» та встановіть його частини. 

18. Охарактеризуйте рух води в Світовому океані. Поняття «течії». 

19. Поясніть поняття «річка», «річкова мережа», «притока», «витік», «гирло», «річковий 

басейн». Назвіть елементи річкової долини. 

20. Дайте визначення поняттю «озеро» та охарактеризуйте класифікацію озер за типом 

озерної котловини. 

21. Поясніть значення понять «льодовик» та «багаторічна мерзлота». Чим вони 

відрізняються? 

22. Виясніть що називається «підземними водами» та як вони класифікуються? 

23. Поясніть поняття «біосфера», її складові та межі. 

24. Охарактеризуйте поняття «ґрунти», їх властивості та відмінності. 

25. Встановіть визначення поняття «географічна оболонка» та її склад та межі. 

26. Назвіть загальні закономірності географічної оболонки та поясніть їх. 

27. Чим відрізняються поняття «материк» і «частина світу». Назвіть їх. 

28. Поясніть геологічну будову та рельєф дна океанів. 

29. Назвіть характерні риси клімату Світового океану. 

30. Назвіть крайні точки Африки та особливості її фізико-географічного положення. 

31. Назвіть основні форми рельєфу Африки та особливості розміщення корисних копалин. 

32. Встановіть загальні особливості клімату Африки. 

33. Назвіть головні річки та озера Африки та їх гідрологічні особливості. 

34. Виясніть природні зони Африки та закономірності їх розміщення. 

35. Назвіть особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу Африки. 

36. Назвіть крайні точки Австралії та особливості її фізико-географічного положення. 

37. Назвіть основні форми рельєфу Австралії та особливості розміщення корисних 

копалин. 

38. Встановіть загальні особливості клімату Австралії. 

39. Назвіть головні річки та озера Австралії та їх гідрологічні особливості. 

40. Виясніть природні зони Австралії та закономірності їх розміщення. 

41. Поясніть своєрідність і унікальність органічного світу Австралії. 

42. Назвіть крайні точки Південної Америки та особливості її фізико-географічного 

положення. 
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43. Назвіть основні форми рельєфу Південної Америки та особливості розміщення 

корисних копалин. 

44. Встановіть загальні особливості клімату Південної Америки. 

45. Назвіть головні річки та озера Південної Америки та їх гідрологічні особливості. 

46. Виясніть природні зони Південної Америки та закономірності їх розміщення. 

47. Назвіть особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу Південної 

Америки. 

48. Назвіть крайні точки Північної Америки та особливості її фізико-географічного 

положення. 

49. Назвіть основні форми рельєфу Північної Америки та особливості розміщення 

корисних копалин. 

50. Встановіть загальні особливості клімату Північної Америки. 

51. Назвіть головні річки та озера Північної Америки та їх гідрологічні особливості. 

52. Виясніть природні зони Північної Америки та закономірності їх розміщення. 

53. Назвіть особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу Північної 

Америки. 

54. Поясніть своєрідність географічного положення Антарктиди. 

55. Розкажіть історію відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. 

56. Охарактеризуйте геологічну будову та рельєф поверхні Антарктиди. 

57. Поясніть кліматичні умови, рослинний і тваринний світ Антарктиди. 

58. Назвіть крайні точки Євразії та особливості її фізико-географічного положення і 

берегової лінії 

59. Назвіть основні форми рельєфу Євразії та особливості розміщення корисних копалин. 

60. Встановіть особливості формування клімату Євразії. Назвіть кліматичні пояси і типи 

клімату материка. 

61. Назвіть головні річки та озера Євразії та їх гідрологічні особливості. 

62. Виясніть природні зони Євразії та закономірності їх розміщення. 

63. Назвіть особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу Євразії. 

64. Охарактеризуйте висотну поясність у горах Євразії. 

65. Встановіть географічне положення та крайні точки України. 

66. Поясніть місце України на політичній та економічній карті світу. 

67. Назвіть основні риси рельєфу території України. 

68. Назвіть тектонічні структури, які виділяються на території України. 

69. Охарактеризуйте геологічну будову території України. 

70. Встановіть закономірності поширення, характеристику та господарську оцінку 

паливних, рудних і нерудних корисних копалин України. 

71. Охарактеризуйте основні кліматотвірні чинники та загальні риси клімату території 

України. 

72. Поясніть розподіл температури повітря і опадів на території України. 

73. Виясніть причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на 

території країни, їх поширення. 

74. Назвіть основні річкові басейни України та охарактеризуйте їх. 

75. Назвіть найбільші озера, канали та водосховища України. 

76. Поясніть умови ґрунтоутворення, властивості та основні генетичні типи ґрунтів, 

закономірності їх поширення на території України. 

77. Встановіть різноманітність видового складу рослинності та закономірності її 

поширення територією України. 

78. Охарактеризуйте фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських 

Карпат і Кримських гір. 

79. Дайте визначення поняттю «природно-територіальний комплекс». Ландшафти та їх 

класифікація. 

80. Охарактеризуйте фізико-географічне районування України. 
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81. Охарактеризуйте природні комплекси рівнин України. 

82. Охарактеризуйте гірські природні комплекси України. 

83. Охарактеризуйте геоекологічну ситуацію України та природоохоронні заходи. 

84. Поясніть предмет економічної та соціальної географії та її зв’язок з іншими науками. 

85. Поясніть значення понять «природний рух населення», «механічний рух населення», 

«еміграція», «імміграція», «сальдо міграції», «відтворення населення». 

86. Поняття міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. 

87. Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення», 

«безробіття». 

88. Охарактеризуйте природокористування: раціональне і нераціональне. 

89. Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Міжнародний 

географічний поділ праці (МГПП). 

90. Поясніть специфіку понять «економічний потенціал», «валовий національний 

продукт», «національний доход», назвіть показники соціально-економічного розвитку 

та якості життя. 

91. Назвіть кількість та схарактеризуйте особливості розміщення, статевої і вікової 

структури населення України. 

92. Охарактеризуйте природний рух населення та демографічну ситуацію в Україні. 

93. Встановіть національний склад населення України. 

94. Поясніть систему розселення України. Урбанізація та регіональні відмінності. 

95. Охарактеризуйте трудові ресурси України. 

96. Поясніть основні риси структури господарства України. Територіальної організації 

господарства. 

97. Встановіть галузеву структуру промисловості України. 

98. Охарактеризуйте паливну промисловість України. 

99. Охарактеризуйте електроенергетику, її структуру, розвиток і розміщення основних 

типів електростанцій України. 

100. Охарактеризуйте металургійну промисловість України. Географія чорної та кольорової 

металургії. 

101. Охарактеризуйте машинобудівну та металообробну промисловість України. Структура 

галузі і принципи розміщення окремих виробництв. 

102. Охарактеризуйте хімічну промисловість України. 

103. Охарактеризуйте лісову промисловість України. 

104. Охарактеризуйте деревообробну промисловість України. Целюлозно-паперове та 

лісохімічне виробництво. 

105. Охарактеризуйте промисловість будівельних матеріалів України. 

106. Охарактеризуйте легку промисловість України. 

107. Охарактеризуйте харчову промисловість України. Галузева структура, особливості 

спеціалізації, принципи розміщення і географія. 

108. Поясніть роль, місце і значення сільського господарства України. 

109. Охарактеризуйте рослинництво України. Зернові культури. Вирощування технічних 

культур, картоплі й овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство.  

110. Охарактеризуйте тваринництво України. Рибне господарство. 

111. Охарактеризуйте галузеву структуру, значення, проблеми і перспективи розвитку 

соціальної сфери. 

112. Встановіть основні види транспорту України та охарактеризуйте їх. 

113. Дайте економіко-географічну характеристику економічних районів України (за 

типовим планом). 

114. Назвіть етапи формування політичної карти світу. 

115. Порівняйте провідні підходи до типології країн сучасного світу. 

116. Охарактеризуйте форми правління й адміністративно-територіальний устрій країн 

світу. 
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117. Встановіть кількість населення світу та його динаміку. 

118. Охарактеризуйте етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і 

мовні сім'ї. 

119. Опишіть нерівномірність розміщення населення на Землі. Процеси урбанізації. 

Сільське населення світу Міграційні процеси. 

120. Охарактеризуйте трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства 

країн та регіонів світу. 

121. Охарактеризуйте природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, 

рекреаційні, Світового океану. 

122. Охарактеризуйте світову паливно-енергетичну систему. 

123. Назвіть географію вугільної, нафтової і газової промисловості. 

124. Охарактеризуйте електроенергетику світу. 

125. Охарактеризуйте чорну і кольорову металургії світу, основні райони розміщення 

металургійного виробництва. 

126. Охарактеризуйте машинобудування світу: географія основних галузей. 

127. Опишіть основні райони розміщення: хімічної, лісової і деревообробної, легкої, 

харчової промисловості світу.  

128. Охарактеризуйте географію сільського господарства світу, особливості розвитку і 

розміщення галузей рослинництва і тваринництва.  

129. Опишіть географію транспорту світу, розвиток та розміщення найважливіших видів 

транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного.  

130. Охарактеризуйте міжнародні економічні зв’язки. Назвіть основні форми економічного 

співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди. 

131. Поясніть поняття «глобальні проблеми людства», назвіть їх та охарактеризуйте. 

132. Дайте загальну економіко-географічну характеристику країнам Європи (за типовим 

планом). 

133. Дайте економіко-географічну характеристику Німеччини (за типовим планом). 

134. Дайте економіко-географічну характеристику Великої Британії (за типовим планом). 

135. Дайте економіко-географічну характеристику Франції (за типовим планом). 

136. Дайте економіко-географічну характеристику Італії (за типовим планом). 

137. Дайте економіко-географічну характеристику Польщі (за типовим планом). 

138. Дайте економіко-географічну характеристику Білорусії (за типовим планом). 

139. Дайте економіко-географічну характеристику Росії (за типовим планом). 

140. Дайте загальну економіко-географічну характеристику країнам Азії (за типовим 

планом). 

141. Дайте економіко-географічну характеристику Японії (за типовим планом). 

142. Дайте економіко-географічну характеристику Китаю (за типовим планом). 

143. Дайте економіко-географічну характеристику Індії (за типовим планом). 

144. Дайте загальну економіко-географічну характеристику країнам Америки (за типовим 

планом). 

145. Дайте економіко-географічну характеристику США (за типовим планом). 

146. Дайте економіко-географічну характеристику Канаді (за типовим планом). 

147. Дайте загальну економіко-географічну характеристику країн Латинської Америки.  (за 

типовим планом). 

148. Дайте загальну економіко-географічну характеристику країнам Африки (за типовим 

планом). 

149. Дайте загальну економіко-географічну характеристику Австралії (за типовим планом). 

150. Дайте загальну економіко-географічну характеристику країнам Океанії (за типовим 

планом). 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Співбесіда проводиться у формі усного опитування згідно орієнтовного 

переліку питань та оцінюється за критеріями «склав» «не склав». 

У відповідності з діючими нормативними актами і рекомендаціями МОН 

України встановлюються наступні критерії оцінювання усних відповідей 

вступників: 

 «склав»: вступник продемонстрував на співбесіді достатнє знання 

програмного матеріалу з географії, вміння вільно виконувати завдання, які 

передбачені даною програмою. При відповідях на запитання не допущено 

принципових помилок. Окрім того, вступник демонструє розуміння 

взаємозв’язків між основними поняттями різних географічних дисциплін та їх 

значення для майбутньої професії, проявляє творчі здібності в сприйнятті та 

використанні програмного матеріалу (незначні зауваження з боку предметної 

комісії допускаються, наприклад, коли вступник робить помилки у відповідях, 

але володіє необхідними знаннями для їх виправлення під керівництвом 

викладача); 

 «не склав»: вступник має значні прогалини у знанні основного 

програмного матеріалу з географії, не виявив достатнього рівня теоретичної та 

практичної підготовки, допустив принципові помилки при відповідях на 

запитання, що передбачені програмою, не ознайомився з рекомендованою 

літературою і не володіє базовими знаннями з географії. 
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