
ВСТУП 
1. Географія. 
2. Анотація навчальної дисципліни. Програму з географії на 2017–2018 
навчальний рік (зміст, структуру та логіку курсу) для слухачів вечірньої та 
суботньої форм навчання підготовчого відділення розроблено з урахуванням 
вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь – 
“Природознавство”), чинної програми з географії для 6–9 класів (основна 
школа) та програми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 
10 класу (старша школа), програми зовнішнього незалежного оцінювання з 
географії 2018 року (http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/geography2017.pdf)  

Матеріал програми розподілено за такими розділами:  
1. Загальна географія 
2. Географія материків та океанів 
3. Фізична географія України 
4. Загальні положення економічної та соціальної географії 
5. Економічна та соціальна географія України 
6. Економічна та соціальна географія світу 
2.1. Предметом навчальної дисципліни є систематизований, розширений і 
доповнений, відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з 
географії, шкільний курс “Географія”, з поглибленим вивченням окремих тем, 
що вказані в специфікації тесту з географії, та написанням тренувальних 
тестових завдань по різних розділах програми. 
3. Тип. Навчальна дисципліна “Географія” є нормативним курсом для слухачів 
підготовчого відділення, викладається упродовж І та ІІ семестру обсязі 
230 акад. год., зокрема: теоретичні заняття – 108 год., контрольні роботи (тести) – 
8 год., підсумкове тестування – 4 год.; самостійна робота – 110 год. У курсі 
передбачено 3 тематичні розділи та 2 контрольні роботи. Завершується дисципліна 
підсумковим тестуванням. Формою підсумкового контролю є підсумкове 
тестування. 
4. Термін вивчення дисципліни – 8 місяців. 
5. Викладач: Дорошук В.А. 
6. Мета і завдання навчальної дисципліни:  
 систематизувати знання з географії, ліквідувати прогалини шкільної освіти, 

які можуть мати місце за рахунок варіативності підручників для 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

 поглибити розуміння теоретичної частини окремих тем і розділів географії, 
що полегшує вирішення подібних практичних тестових завдань відповідної 
тематики;  

 підвищити рівень навчальних досягнень з географії учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання – 2018; 
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 підготувати слухачів до складання зовнішнього незалежного оцінювання – 
2018 з географії шляхом проміжних та підсумкового тестувань, завдання 
яких розроблені за зразком тестів з географії 2008–2017 років.  

Після завершення навчання випускники підготовчого відділення мають  
знати: 
 методи дослідження довкілля; 
 характерні ознаки компонентів природних комплексів, їх просторове 

поширення і взаємозв’язки між ними; 
 принципи просторової організації населення, господарської та соціальної 

сфери; 
 основні принципи розміщення виробництва і приклади їх застосування на 

практиці;  
 особливості природно-ресурсного потенціалу, демографічні, соціальні, 

господарські та екологічні проблеми України; 
 основні глобальні проблеми людства, тенденції розвитку світового 

господарства, роль і місце окремих країн у світовій політиці та економіці. 
вміти: 
 вільно користуватися географічними картами, сприймати та аналізувати 

відображену на них інформацію; 
 володіти необхідними навичками в роботі із планом, картою, глобусом, з 

цифрами і графічним матеріалом, з деякими приладами, які 
використовуються в спостереженнях за погодою, в роботі на місцевості та 
ін.; 

 давати характеристику елементів природного середовища (рельєфу, клімату, 
вод, ґрунтів, рослинності, тваринного світу); 

 давати господарську оцінку природним умовам, показувати зв’язок між 
природним середовищем та господарською діяльністю людини; 

 за визначений час (150 хвилин) розв’язувати тест. 
7. Попередні вимоги – повна загальна середня освіта, навчання в школі 
екстернів, навчання в 11 класі. 
8. Методи викладання – пояснювально-ілюстративний (лекція, пояснення на 
карті, схемах), репродуктивний. 
9. Методи оцінювання – поточні експрес-тестування, проміжні та підсумковий 
тести.  
10. Мова викладання – українська. 



 3 

11. Система оцінювання знань слухачів підготовчого відділення у 2017/2018 
навчальному році 

№ 
п/п тип завдань 

номери 
завдань 
у тесті 

кількість 
завдань 

цього 
типу 

оцінка за правильну 
відповідь, 

число балів 

макси-
мальна 
оцінка 

за даний 
тип 

завдань 
1 З вибором 

однієї 
правильної 
відповіді 

1–42 42 1 42 

2 На 
встановлення 
відповідності 
(логічні пари) 

43–48 6 1 – одна правильна 
відповідність 
(логічну пару)  
2 – дві правильні 
відповідності 
(логічні пари) 
3 – три правильні 
відповідністі 
(логічні пари) 
4 – чотири правильні 
відповідності 
(логічні пари) 

24 

3 Завдання 
відкритої форми 
з короткою 
відповіддю  

49–52 4 2 – вказано правильна 
відповідь 

8 

4 Завдання з 
вибором трьох 
правильних 
відповідей із 
семи 
запропонованих 
варіантів 
відповіді  
(з короткою 
відповіддю 
множинного 
вибору) 

53–58 6 1 – одна правильна 
відповідь 
2 – дві правильні 
відповіді 
3 – три правильні 
відповіді 

18 

усього 92 тестових балів 
 

Шкала відповідності 
За 200 – бальною шкалою За національною шкалою 

185 – 200 відмінно 

160 – 184 добре 
140 – 159 

101 – 139 
задовільно 

0 – 100 не задовільно 
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12. Таблиця перерахунку балів 0 – 92 – 200 
 
 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 
1 не склав 32 109 63 170 
2 не склав 33 111 64 171 
3 не склав 34 114 65 172 
4 не склав 35 116 66 174 
5 не склав 36 118 67 175 
6 не склав 37 120 68 176 
7 не склав 38 122 69 178 
8 не склав 39 124 70 179 
9 не склав 40 127 71 180 
10 не склав 41 129 72 181 
11 не склав 42 131 73 182 
12 не склав 43 133 74 183 
13 не склав 44 135 75 184 
14 не склав 45 137 76 186 
15 не склав 46 139 77 187 
16 не склав 47 142 78 188 
17 не склав 48 144 79 189 
18 не склав 49 146 80 190 
19 не склав 50 148 81 191 
20 не склав 51 150 82 191,5 
21 не склав 52 151 83 192 
22 не склав 53 153 84 193 
23 не склав 54 155 85 194,5 
24 не склав 55 157 86 195 
25 не склав 56 159 87 196 
26 не склав 57 160 88 197 
27 100 58 162 89 198 
28 102 59 164 90 198,5 
29 104 60 165 91 199 
30 106 61 167 92 200 
31 107 62 168   

 



 5 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 

 
ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 
 

Тема 1. Географія як наука. Географічні дослідження. Форма та рух Землі. 
Різниця в часі на Землі .............................................................................. (4 год.) 
Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі 
наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток 
уявлень про форму Землі. Розміри земної кулі. Фізико-географічне значення 
форми та розмірів Землі. Добове обертання Землі. Місцевий, поясний і 
декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і 
полярні кола. 
 

Тема 2. Способи зображення Землі. План місцевості. Масштаб. Азимут(4 год.) 
Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку 
та космічному знімку. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони 
горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Компас. Азимут. Масштаб і 
його види. Визначення напрямків, абсолютної та відносної висоти точок 
місцевості, глибини морів і океанів. Способи вимірювання відстаней.  
 

Тема 3. Географічна карта. Градусна сітка. Географічні координати .......(4 год.) 
Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від 
плану місцевості. Класифікація карт. Топографічні карти та їх практичне 
використання. Легенда карт. Картографічні проекції та спотворення на картах. 
Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. 
Визначення географічних координат об'єктів.  
 

Тема 4. Літосфера та земна кора.............................................................. (4 год.) 
Внутрішня будова Землі. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. 
Будова та типи земної кори. Поняття "літосфера", "літосферні плити", 
"тектонічні структури". Геологічне літочислення, геологічний вік, 
геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної 
кори. Рух літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани та 
землетруси, райони їх поширення. 
 

Тема 5. Рельєф Землі.................................................................................. (4 год.) 
Форми земної поверхні: рівнини та гори. Рельєф дна Світового океану. 
Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. Робота вітру. 
Робота води, що тече. Поняття про річкову долину. Робота льодовиків. 
 

Тема 6. Атмосфера...................................................................................... (4 год.) 
Поняття про атмосферу. Склад і будова атмосфери. Нагрівання атмосфери. 
Сонячна радіація та її розподіл. Теплові пояси. Температура повітря та її 
коливання. Тиск атмосфери і його вимірювання. Основні пояси атмосферного 
тиску. Вітри та їх походження. Постійні, сезонні та місцеві вітри. Загальна 
циркуляція атмосфери. Циклони та антициклони. Водяна пара в атмосфері. 
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Вологість повітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Вимірювання 
кількості опадів. Повітряні маси та атмосферні фронти. 
 

Тема 7. Погода та клімат........................................................................... (4 год.) 
Поняття «погода» та «клімат». Характеристика складових стану погоди. Добові 
та сезонні коливання метеорологічних елементів. Спостереження за погодою та 
її прогноз. Основні кліматоформуючі чинники. Залежність клімату від 
географічної широти місцевості, близькості до морів, морських течій, рельєфу і 
висоти місцевості. Кліматичні пояси та області. Вплив погоди та клімату на 
господарську діяльність.  
 

Тема 8. Гідросфера. Води суходолу .......................................................... (4 год.) 
Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Підземні води. Джерела. 
Річка та її частини. Живлення та режим річок. Річкові басейни та вододіли. 
Озера, типи озерних улоговин. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. 
Канали та водосховища. Використання вод суходолу у господарській 
діяльності. 
 

Тема 9.Світовий океан............................................................................... (4 год.) 
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в 
Океані. Температура і солоність води. Водні маси. Рух води в Світовому 
Океані. Морські течії. Природні ресурси океанів. Проблема забруднення 
океанічних вод. План характеристики природного комплексу океану. 
 

Тема 10. Біосфера. Географічна оболонка. Фізико-географічний огляд 
материка ...................................................................................................... (4 год.) 
Поняття про біосферу, її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та 
відмінності. Поняття про географічну оболонку. Загальні закономірності 
географічної оболонки: кругообіг речовини та енергії, ритмічність, цілісність 
(комплексність), широтна зональність. Зональні та азональні природні 
комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності 
людини.  
Фізико-географічний огляд материка (за вибором): Євразія. Африка. Північна 
Америка. Південна Америка. Австралія. Антарктида. 
Типовий план характеристики материка. Фізико-географічне положення та 
берегова лінія. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Рельєф. Корисні 
копалини. Клімат. Внутрішні води. Природні зони (ґрунти, рослинний і 
тваринний світ). Природоохоронні території. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

 

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
 

Тема 11. Географічне положення України ............................................. (4 год.) 
Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний 
поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України 
стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній 
карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення. 
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Тема 12. Рельєф, тектонічна, геологічна будова та мінеральні ресурси 
України ........................................................................................................ (4 год.) 
Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічні структури, їх 
будова та рухи. Особливості геологічної будови території України. 
Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних і 
геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні 
ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характеристика та 
господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин 
 

Тема 13. Клімат. Внутрішні води. Ґрунти України............................... (4 год.) 
Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. 
Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні 
кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Кліматичні ресурси. 
Метеоспостереження, прогнози погоди 
Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, 
особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. 
Болота, їх типи і поширення. Озера і водосховища. Підземні води. Водні 
ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони 
Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи 
ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське  
використання  ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земельних ресурсів 
України.  
 

Тема 14. Природні комплекси і ресурси України та їх охорона ................ (4год.) 
Умови розвитку й характерні риси природних комплексів. Взаємодія 
чинників і компонентів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико-
географічне районування України, його наукове і практичне значення. 
Мішані та широколистяні ліси. Лісостеп. Степ. Українські Карпати. 
Кримські гори. Чорне та Азовське моря. Природно-господарська 
характеристика одного з природних комплексів, проблеми використання ресурсів 
та охорони природи. 
Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. 
Вплив геоекологічної ситуації на населення. Природоохоронні заходи. Категорії 
природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси. Національна 
екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища 
 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
 

Тема 15. Населення та трудові ресурси України ................................... (4 год.) 
Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова структура 
населення. Територіальні чинники розміщення та густоти населення. Природні 
й економічні умови, які впливають на основні показники розміщення 
населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Міграція 
населення, її види та причини. Українська діаспора та причини її виникнення. 
Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності 
духовної культури населення (мова, релігії, звичаї). 
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Система розселення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи 
міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та 
його територіальні відмінності, соціальні проблеми. 
Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та 
невиробничій сфері.  
 

Тема 16. Господарство і промисловість України та їх структура................(4 год.) 
Основні риси структури господарства. Загальна характеристика розвитку та 
розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація Сучасні 
проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.  
Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Вугільна 
промисловість. Райони видобутку бурого і кам’яного вугілля. Проблеми і 
перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- 
і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва. Торф’яна, сланцева 
промисловість. 
Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів 
електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної 
промисловості та електроенергетики. Енергозбереження, альтернативні 
джерела енергії.  
Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники 
розвитку та розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. 
Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми й 
перспективи розвитку металургійної промисловості.  
 

Тема 17. Географія галузей промисловості України ............................ (4 год.) 
Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у 
господарстві. Структура галузі і принципи розміщення окремих виробництв: 
важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін.. 
Проблеми і перспективи розвитку.  
Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева 
структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної 
промисловості. Проблеми і перспективи розвитку. 
Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство 
(лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і 
раціонального використання лісових ресурсів.  
Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне 
виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і 
перспективи розвитку.  
Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники 
розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія цементного виробництва  
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. 
Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та 
трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості.  
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, 
принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку. 
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Тема 18. Сільське господарство і транспорт України. Соціальна сфера...(4 год.) 
Роль, місце і значення сільського господарства. Земельний фонд. Меліорація 
земель. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур, 
картоплі й овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство. Тваринництво. 
Рибне господарство. 
Основні види транспорту, їх характеристика. Особливості розміщення. 
Географія перевезень. Залізнична мережа України. Автомобільний транспорт, 
найважливіші автомагістралі. Трубопровідний транспорт, транзитні шляхи 
транспортування нафти і газу. Водний транспорт, морські і річкові порти. 
Повітряний транспорт. 
Рекреаційно-туристське господарство. 
Зовнішньоекономічні зв'язки України. 
 

Тема 19. Економічні райони України ..................................................... (4 год.) 
Географічний поділ праці й економічне районування: Донецький, 
Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, 
Причорноморський, Північно-Західний, Карпатський райони. 
Коротка економіко-географічна характеристика одного з районів за типовим 
планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; 
природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та 
регіональної структури господарства; промисловість та її структура; 
характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні 
його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 3 
 

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 
 

Тема 20. Населення світу........................................................................... (4 год.) 
Поняття «природний рух населення». Типи відтворення населення. 
Демографічні процеси і демографічна політика. Механічний рух (міграції) 
населення, їх види та причини. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», 
«сальдо міграції». Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси і 
міграційна політика держав. Статевий і віковий склад населення, його наслідки. 
Кількість населення світу і його динаміка. Нерівномірність розміщення 
населення на Землі. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші 
народи. Мовні сім’ї. Релігії народів світу. Расовий склад населення.  
 

Тема 21. Система розселення населення. Зайнятість населення світу .... (4 год.) 
Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація та її 
проблеми. Субурбанізація. Міські агломерації, мегалополіси. Типи міст за 
розмірами та за функціями. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. 
Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість 
населення». «Безробіття» і його географічні аспекти. Трудові ресурси та 
зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.  
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Тема 22. Сучасна політична карта світу ................................................ (4 год.) 
Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що 
визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й 
адміністративно-територіальний устрій країн. Міжнародні організації. 
 

Тема 23. Взаємодія суспільства і природи. Географія світових природних 
ресурсів. Глобальні проблеми людства .................................................. (4 год.) 
Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. 
Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. 
Ресурсозбереження. 
Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні, 
Світового океану. 
Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми 
сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, 
війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання 
 

Тема 24. Світове господарство. Економічний потенціал ..................... (4 год.) 
Поняття про господарство і національний господарський комплекс. 
Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Поняття «НТР» та її основні 
риси. Галузева структура господарства. Поняття «галузь» і «міжгалузевий 
комплекс». Форми суспільної організації виробництва. Інфраструктура, її види. 
Поняття про територіальну структуру господарства. Значення зовнішніх 
економічних зв’язків у господарстві країни. Показники соціально-економічного 
розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники 
якості життя. 
 

Тема 25. Промисловість світу................................................................... (4 год.) 
Промисловість як сфера матеріального виробництва. Галузева структура 
паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова 
промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. 
Електроенергетика як складова ПЕК. Основні типи електростанцій. 
Енергосистема. Альтернативні способи одержання енергії. Чорна металургія. 
Сировинна база. Чинники розміщення. Кольорова металургія. Склад і 
сировинна база. Чинники розміщення підприємств галузі. Роль 
машинобудування у господарстві держави. Структура галузі. Міжгалузеві та 
внутрішньогалузеві зв’язки. Чинники розміщення: наукоємні, трудомісткі і 
металомісткі галузі.  
 

Тема 26. Географія галузей промисловості світу. Сільське господарство 
світу. Світовий транспорт......................................................................... (4 год.) 
Хімічна промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база 
хімічної промисловості і використання відходів. Структура та значення лісової та 
деревообробної промисловості, особливості її розміщення. Целюлозно-паперове 
і лісохімічне виробництво. Галузева структура промисловості будівельних 
матеріалів. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Галузева 
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структура легкої промисловості. Чинники її розміщення. Галузевий склад 
харчової промисловості. Чинники розміщення галузей. 
Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева структура 
сільського господарства. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. 
Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. 
Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева 
структура і виробничі особливості рослинництва. Тваринництво, його 
структура. Кормова база тваринництва. 
Роль транспорту в розвитку господарства країни. Види транспорту. 
Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт. Водний транспорт. 
Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт. 
Галузі соціальної сфери. Сфера послуг. Галузі виробництво товарів народного 
споживання, їх значення.  
 

Тема 28. Регіони та країни світу .............................................................. (2 год.) 
Економіко-географічна характеристика однієї з країн світу (за вибором). 
Типовий план: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; 
природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та 
регіональної структури господарства; промисловість та її структура; 
характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні 
його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності.  
Для вибору: 
Загальна характеристика країн Європи. Німеччина. Велика Британія. Франція. 
Італія. Польща. Білорусь. Росія. 
Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія.  
Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської 
Америки. 
Загальна характеристика країн Африки. 
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ, КОНСУЛЬТАЦІЙ 
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ 

№
 за

ня
тт

я 

ТЕМА 

те
ор

ет
ич

ні
 

ко
нт

ро
ль

на
 р

об
от

а 

са
м

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

сл
ух

ач
а 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
Загальна географія. Географія материків і океанів 

1 
Географія як наука. Географічні 
дослідження. Форма та рух Землі. Різниця 
в часі на Землі.  

4  4 

2 Способи зображення Землі. План 
місцевості. Масштаб. Азимут. 4  4 

3 Географічна карта. Градусна сітка. 
Географічні координати. 4  4 

4 Літосфера та земна кора. 4  4 
5 Рельєф Землі. 4  4 
6 Атмосфера. 4  4 
7 Погода та клімат. 4  4 
8 Гідросфера. Води суходолу. 4  4 
9 Світовий океан. 4  4 

10 Біосфера. Географічна оболонка. Фізико-
географічний огляд материків. 4  2 

11 Контрольна робота 1  4 2 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

Географія України. Фізична географія України 
12 Географічне положення України. 4  4 

13 Рельєф, тектонічна, геологічна будова та 
мінеральні ресурси України. 4  4 

14 Клімат. Внутрішні води. Ґрунти України.  4  4 

15 Природні комплекси і ресурси України та 
їх охорона. 4  4 

Економічна та соціальна географія України 
16 Населення та трудові ресурси України.  4  4 

17 Господарство і промисловість України та 
їх структура. 4  4 

18 Географія галузей промисловості 
України. 4  4 

19 Сільське господарство і транспорт 
України. Соціальна сфера 4  4 
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20 Економічні райони України. 4  4 
21 Контрольна робота 2  4 4 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 3 

Економічна і соціальна географія світу 
22 Населення світу. 4  4 

23 Система розселення населення. Зайнятість 
населення світу. 4  4 

24 Сучасна політична карта світу. 4  2 

25 
Взаємодія суспільства і природи. 
Географія світових природних ресурсів. 
Глобальні проблеми людства. 

4  4 

26 Світове господарство. Економічний 
потенціал. 4  4 

27 Промисловість світу. 4  4 

28 
Географія галузей промисловості світу. 
Сільське господарство світу. Світовий 
транспорт. 

4  4 

29 Регіони та країни світу. 2  4 
30 Підсумкова атестація   4  
31 Консультація після підсумкової атестації 2   

 Усього 108 12 110 
 
Загальний обсяг 230 год., у тому числі: 
Теоретичних занять – 108 год. 
Контрольних робіт – 8 год. 
Підсумкова атестація – 4 год. 
Керування самостійною роботою – 110 год. 

З
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
 

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 
 

Заняття 1. Географія як наука. Географічні дослідження. Форма та рух 
Землі. Різниця в часі на Землі (4 год.). 
Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі 
наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток 
уявлень про форму Землі. Розміри земної кулі. Фізико-географічне значення 
форми та розмірів Землі. Добове обертання Землі. Місцевий, поясний і 
декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і 
полярні кола. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). 
Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні 
дослідження світу та України в різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. 
Сучасні географічні дослідження та їх значення. 
Література: основна: [1;9], додаткова: [1;2;3;4;9;10;11;12]. 
 
Заняття 2. Способи зображення Землі. План місцевості. Масштаб. Азимут (4 год.) 
Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку 
та космічному знімку. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони 
горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Компас. Азимут. Масштаб і 
його види. Визначення напрямків, абсолютної та відносної висоти точок 
місцевості, глибини морів і океанів. Способи вимірювання відстаней.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.)  
Використання планів у практичній діяльності людей Умовні знаки плану 
місцевості. 
Література: основна: [1], додаткова: [1;2]. 
 
Заняття 3. Географічна карта. Градусна сітка. Географічні координати. (4 год.) 
Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від 
плану місцевості. Класифікація карт. Топографічні карти та їх практичне 
використання. Легенда карт. Картографічні проекції та спотворення на картах. 
Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. 
Визначення географічних координат об'єктів.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Значення карти в житті та господарській діяльності людини.  
Література: основна: [1;9], додаткова: [1;2;3]. 
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Заняття 4. Літосфера та земна кора. (4 год.). 
Внутрішня будова Землі. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. 
Будова та типи земної кори. Поняття "літосфера", "літосферні плити", 
"тектонічні структури". Геологічне літочислення, геологічний вік, 
геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної 
кори. Рух літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани та 
землетруси, райони їх поширення. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Корисні копалини та їх класифікація. Геологічна (тектонічна) будова материків 
і поширення родовищ корисних копалин. 
Література: основна: [1;2;3;4], додаткова: [1;2;3]. 
 
Заняття 5. Рельєф Землі. (4 год.).  
Форми земної поверхні: рівнини та гори. Рельєф дна Світового океану. 
Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. Робота вітру. 
Робота води, що тече. Поняття про річкову долину. Робота льодовиків. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Значення рельєфу в господарській діяльності людини. Рельєф материків. 
Література: основна: [1;2;3;4], додаткова: [1;2;3]. 
 
Заняття 6. Атмосфера (4 год.).  
Поняття про атмосферу. Склад і будова атмосфери. Нагрівання атмосфери. 
Сонячна радіація та її розподіл. Теплові пояси. Температура повітря та її 
коливання. Тиск атмосфери і його вимірювання. Основні пояси атмосферного 
тиску. Вітри та їх походження. Постійні, сезонні та місцеві вітри. Загальна 
циркуляція атмосфери. Циклони та антициклони. Водяна пара в атмосфері. 
Вологість повітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Вимірювання 
кількості опадів. Повітряні маси та атмосферні фронти. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Зміна температури повітря залежно від географічної широти . Розподіл опадів 
на поверхні земної кулі.  
Література: основна: [1;2;3;4], додаткова: [1;2;3]. 
 
Заняття 7. Погода та клімат (4 год.).  
Поняття «погода» та «клімат». Характеристика складових стану погоди. Добові 
та сезонні коливання метеорологічних елементів. Спостереження за погодою та 
її прогноз. Основні  кліматоформуючі чинники. Залежність клімату від 
географічної широти місцевості, близькості до морів, морських течій, рельєфу і 
висоти місцевості. Кліматичні пояси та області. Вплив погоди та клімату на 
господарську діяльність.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Синоптична карта Кліматичні пояси та області материків. 
Література: основна: [1;2;3;4], додаткова: [1;2;3]. 
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Заняття 8. Гідросфера. Води суходолу. (4 год.).  
Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Підземні води. Джерела. 
Річка та її частини. Живлення та режим річок. Річкові басейни та вододіли. 
Озера, типи озерних улоговин. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. 
Канали та водосховища. Використання вод суходолу у господарській 
діяльності. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Внутрішні води материків. 
Література: основна: [1;2;3;4], додаткова: [1;2;3]. 
 
Заняття 9.Світовий океан. (4 год.). 
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в 
Океані. Температура і солоність води. Водні маси. Рух води в Світовому 
Океані. Морські течії. Природні ресурси океанів. Проблема забруднення 
океанічних вод. План характеристики природного комплексу океану. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Географічне положення, особливості рельєфу дна, характерні риси клімату, 
водні маси, основні морські течії та органічний світ Тихого, Атлантичного, 
Індійського, Північного Льодовитого океанів. 
Література: основна: [1;2;3;4], додаткова: [1;2;3]. 
 
Заняття 10. Біосфера. Географічна оболонка. Фізико-географічний огляд 
материка (4 год.).  
Поняття про біосферу, її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та 
відмінності. Поняття про географічну оболонку. Загальні закономірності 
географічної оболонки: кругообіг речовини та енергії, ритмічність, цілісність 
(комплексність), широтна зональність. Зональні та азональні природні 
комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності 
людини.  
Фізико-географічний огляд материка (за вибором): Євразія. Африка. Північна 
Америка. Південна Америка. Австралія. Антарктида. 
Типовий план характеристики материка. Фізико-географічне положення та 
берегова лінія. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Рельєф. Корисні 
копалини. Клімат. Внутрішні води. Природні зони (ґрунти, рослинний і 
тваринний світ). Природоохоронні території. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).  
Рослинність материків і океанів. Тваринний світ материків та океанів. Природні 
зони материків. Фізико-географічний огляд  материків за типовим планом 
характеристики. 
Література: основна: [1;2;3;4], додаткова: [1;2;3]. 
 

Заняття 11. Контрольна робота №1. (4 год.). 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.).  
Фізико-географічний огляд материків за типовим планом характеристики. 
Література: основна: [2;3;4], додаткова: [1;3]. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 
 

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
 

Заняття 12. Географічне положення України (4 год.). 
Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний 
поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України 
стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній 
карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Сучасний адміністративний поділ. 
Література: основна: [5;6;7;8;9;10;11;12], додаткова: [1;4;5]. 
 
Заняття 13. Рельєф, тектонічна, геологічна будова та мінеральні ресурси 
України (4 год.).  
Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічні структури, їх  
будова та рухи. Особливості геологічної будови території України. 
Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних і 
геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні 
ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характеристика та 
господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Басейни та родовища корисних копалин України.  
Література: основна: [5;6;7;8;9], додаткова: [1;4]. 
 
Заняття 14. Клімат. Внутрішні води. Ґрунти України (4 год.). 
Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. 
Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні 
кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Кліматичні ресурси. 
Метеоспостереження, прогнози погоди. 
Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, 
особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. 
Болота, їх типи і поширення. Озера і водосховища. Підземні води. Водні 
ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони 
 Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи 
ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське  
використання  ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земельних ресурсів 
України.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на 
території країни, їх поширення. Несприятливі гідрологічні явища і заходи 
запобігання їм.  
Література: основна: [5;6;7;8;9], додаткова: [1;4]. 
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Заняття 15. Природні комплекси і ресурси України та їх охорона (4год.).  
Умови розвитку й характерні риси природних комплексів. Взаємодія 
чинників і компонентів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико-
географічне районування України, його наукове і практичне значення. 
Мішані та широколистяні ліси. Лісостеп. Степ. Українські Карпати. 
Кримські гори. Чорне та Азовське моря. Природно-господарська 
характеристика одного з природних комплексів, проблеми використання ресурсів 
та охорони природи. 
Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. 
Вплив геоекологічної ситуації на населення. Природоохоронні заходи. Категорії 
природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси. Національна 
екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності і 
тварин. Природно-господарська характеристика природних зон і гір України. 
Законодавчі акти про природно-заповідний фонд.  
Література: основна: [5;6;7;8;9], додаткова: [1;4]. 
 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
 

Заняття 16. Населення та трудові ресурси України. (4 год.).  
Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова структура 
населення. Територіальні чинники розміщення та густоти населення. Природні 
й економічні умови, які впливають на основні показники розміщення 
населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Міграція 
населення, її види та причини. Українська діаспора та причини її виникнення 
Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності 
духовної культури населення (мова, релігії, звичаї). 
Система розселення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи 
міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та 
його територіальні відмінності, соціальні проблеми. 
Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та 
невиробничій сфері.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Проблема зайнятості та її географічні аспекти. Великі міста України. 
Література: основна: [5;10;11;12], додаткова: [1;5] 
 
Заняття 17. Господарство і промисловість України та їх структура. (4 год.). 
Основні риси структури господарства. Загальна характеристика розвитку та 
розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація Сучасні 
проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.  
Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Вугільна 
промисловість. Райони видобутку бурого і кам’яного вугілля. Проблеми і 
перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- 
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і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва. Торф’яна, сланцева 
промисловість. 
Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів 
електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної 
промисловості та електроенергетики. Енергозбереження, альтернативні 
джерела енергії.  
Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники 
розвитку та розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. 
Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми й 
перспективи розвитку металургійної промисловості. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації господарства. 
Розвиток ринкової інфраструктури в Україні. Центри паливної промисловості , 
електроенергетики та металургії.  
Література: основна: [5;10;11;12], додаткова: [1;5]. 
 
Заняття 18. Географія галузей промисловості України. (4 год.).  
Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у 
господарстві. Структура галузі і принципи розміщення окремих виробництв: 
важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін.. 
Проблеми і перспективи розвитку.  
Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева 
структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної 
промисловості. Проблеми і перспективи розвитку. 
Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство 
(лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і 
раціонального використання лісових ресурсів.  
Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне 
виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і 
перспективи розвитку.  
Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники 
розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія цементного виробництва  
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. 
Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та 
трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості.  
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, 
принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Територіальна організація машинобудування. Центри галузей промисловості. 
Основні центри художніх промислів. 
Література: основна: [5;10;11;12], додаткова: [1;5]. 
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Заняття 19. Сільське господарство і транспорт України. Соціальна сфера. (4 год.) 
Роль, місце і значення сільського господарства. Земельний фонд. Меліорація 
земель. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур, 
картоплі й овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство. Тваринництво. 
Рибне господарство. 
Основні види транспорту, їх характеристика. Особливості розміщення. 
Географія перевезень. Залізнична мережа України. Автомобільний транспорт, 
найважливіші автомагістралі. Трубопровідний транспорт, транзитні шляхи 
транспортування нафти і газу. Водний транспорт, морські і річкові порти. 
Повітряний транспорт. 
Рекреаційно-туристське господарство. 
Зовнішньоекономічні зв'язки України. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Сфера послуг. Структура галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.  
Література: основна: [5;10;11;12], додаткова: [1;5]. 
 
Заняття 20. Економічні райони України (4 год.). 
Географічний поділ праці й економічне районування: Донецький, 
Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, 
Причорноморський, , Північно-Західний, Карпатський райони. 
Коротка економіко-географічна характеристика одного з районів за типовим 
планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; 
природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та 
регіональної структури господарства; промисловість та її структура; 
характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні 
його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Коротка економіко-географічна характеристика інших економічних районів 
України. 
Література: основна: [5;10;11;12], додаткова: [1;5]. 
 
Заняття 21. Контрольна робота №2. (4 год.). 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Економіко-географічна характеристика країн і регіонів світу (за планом). 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 3 
 

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 
 

Заняття 22. Населення світу. (4 год.). 
Поняття «природний рух населення». Типи відтворення населення. 
Демографічні процеси і демографічна політика. Механічний рух (міграції) 
населення, їх види та причини. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», 
«сальдо міграції». Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси і 
міграційна політика держав. Статевий і віковий склад населення, його наслідки. 
Кількість населення світу і його динаміка. Нерівномірність розміщення 
населення на Землі. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші 
народи. Мовні сім’ї. Релігії народів світу. Расовий склад населення.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Населення материків і найбільших країн світу 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 23. Система розселення населення. Зайнятість населення світу. (4 год.) 
Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація та її 
проблеми. Субурбанізація. Міські агломерації, мегалополіси. Типи міст за 
розмірами та за функціями. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. 
Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість 
населення». «Безробіття» і його географічні аспекти. Трудові ресурси та 
зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Найбільші міські агломерації та мегалополіси світу. 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 24. Сучасна політична карта світу. (4 год.). 
Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що 
визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й 
адміністративно-територіальний устрій країн. Міжнародні організації. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). 
Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки , Австралії й Океанії.  
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 25. Взаємодія суспільства і природи. Географія світових природних 
ресурсів. Глобальні проблеми людства. (4 год.). 
Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. 
Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. 
Ресурсозбереження. 
Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні, 
Світового океану. 
Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми 
сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, 
війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання. 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.)  
Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, 
водних, рекреаційних. 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 26. Світове господарство. Економічний потенціал. (4 год.). 
Поняття про господарство і національний господарський комплекс. 
Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Поняття «НТР» та її основні 
риси. Галузева структура господарства. Поняття «галузь» і «міжгалузевий 
комплекс». Форми суспільної організації виробництва. Інфраструктура, її види. 
Поняття про територіальну структуру господарства. Значення зовнішніх 
економічних зв’язків у господарстві країни. Показники соціально-економічного 
розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники 
якості життя. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)  
Господарська спеціалізація країн світу. 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 27. Промисловість світу. (4 год.).  
Промисловість як сфера матеріального виробництва. Галузева структура 
паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова 
промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. 
Електроенергетика як складова ПЕК. Основні типи електростанцій. 
Енергосистема. Альтернативні способи одержання енергії. Чорна металургія. 
Сировинна база. Чинники розміщення. Кольорова металургія. Склад і 
сировинна база. Чинники розміщення підприємств галузі. Роль 
машинобудування у господарстві держави. Структура галузі. Міжгалузеві та 
внутрішньогалузеві зв’язки. Чинники розміщення: наукоємні, трудомісткі і 
металомісткі галузі.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Географія галузей промисловості світу. 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 28. Географія галузей промисловості світу. Сільське господарство 
світу. Світовий транспорт. (4 год.).  
Хімічна промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база 
хімічної промисловості і використання відходів. Структура та значення лісової та 
деревообробної промисловості, особливості її розміщення. Целюлозно-паперове 
і лісохімічне виробництво. Галузева структура промисловості будівельних 
матеріалів. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Галузева 
структура легкої промисловості. Чинники її розміщення. Галузевий склад 
харчової промисловості. Чинники розміщення галузей. 
Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева структура 
сільського господарства. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. 
Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. 
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Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева 
структура і виробничі особливості рослинництва. Тваринництво, його 
структура. Кормова база тваринництва. 
Роль транспорту в розвитку господарства країни. Види транспорту. 
Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт. Водний транспорт. 
Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт. 
Галузі соціальної сфери. Сфера послуг. Галузі виробництво товарів народного 
споживання, їх значення.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.). 
Географія галузей промисловості світу. 
Географія галузей сільського господарства та транспорту світу. 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 29. Регіони та країни світу. (2 год.) 
Економіко-географічна характеристика однієї з країн світу (за вибором). 
Типовий план: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; 
природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та 
регіональної структури господарства; промисловість та її структура; 
характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні 
його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності .  
Для вибору:  
Загальна характеристика країн Європи. Німеччина. Велика Британія. Франція. 
Італія. Польща. Білорусь. Росія. 
Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія.  
Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської 
Америки. 
Загальна характеристика країн Африки. 
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
Економіко-географічна характеристика країн і регіонів світу (за планом). 
Література: основна: [13;14], додаткова: [1;6]. 
 
Заняття 30. Підсумкова атестація. (4 год.). 
 
Заняття 31. Консультація після підсумкової атестації. (2 год.) 
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ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ” 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
Яка низовина містить Словечансько-Овруцький кряж? 
А Закарпатська  Б  Поліська 
В  Придніпровська  Г  Причорноморська 

Близько 70% поверхні України вкривають четвертинні породи 
А  леси  Б  мули 
В  піски  Г  глини 

Вкажіть на руди кольорових металів, рівень забезпеченості якими в 
Україні найвищий 
А  алюмінієві  Б  мідні 
В  поліметалічні  Г  титанові 
Для вікової структури населення України характерним є те, що 
А  частка пенсіонерів є більшою за частку працездатного населення 
Б  частка дітей і підлітків є більшою за частку пенсіонерів  
В  частка працездатного населення є меншою за частку дітей і підлітків 
Г  частка пенсіонерів є більшою за частку дітей і підлітків  

Знайдіть хибне твердження серед характеристик статевої структури 
населення України 
А  кількість жінок більша за кількість чоловік 
Б  щорічно народжується більше дівчаток 
В  жінок працездатного віку більше, ніж чоловіків 
Г  жінок-пенсіонерок значно більше пенсіонерів-чоловіків 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
Встановіть відповідність між тектонічними структурами та елементами 
рельєфу України.  
1  Волино-Подільська плита  А  Північнокримська рівнина 
2  Дніпровсько-Донецька западина  Б  Поліська низовина \захід\ 
3  Скіфська плита В  Придніпровська височина 
4  Український щит Г  Придніпровська низовина 
  Д  Причорноморська низовина 
Встановіть відповідність між рівнинами України та генетичними типами 
рельєфу, що на них розташовані 
1  Закарпатська низовина А  вулканогенні форми 
2  Подільська височина  Б  грязьові вулкани 
3  Поліська низовина  В  денудаційні форми\Товтри\ 
4  Причорноморська низовина Г  моренні горби 
  Д  суфозійні форми\поди\ 
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Установіть відповідність між промисловим підприємством та основним 
принципом його розміщення:  
 1  автоскладальний завод  
 2  алюмінієвий завод  
 3  гірничозбагачувальний  
 4  хлібопекарня  
А  ближче до споживачів продукції 
Б  поблизу родовища сировини 
В  ближче до джерела дешевої комбінат енергії (ГЕС, АЕС) 
Г  в науково-дослідних центрах 
Д  в містах, де достатньо кваліфікованих кадрів 

 
ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ 

Знайдіть різницю місцевого часу (в хвилинах) між крайніми точками 
України, а саме: Чоп (48 пн. ш., 22 сх. д.) і Червона Зірка (49 пн. ш., 
40 сх. д.). 

Працездатне населення України в 2011 р. становило близько 34 млн. осіб. 
Рівень зайнятості населення був близько 59%. Кількість безробітних (за 
методологією МОП) становила близько 2 млн. осіб. Визначте чисельність 
економічно активного населення України (у млн. осіб). 

 
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ 

Серед корисних копалин України знайдіть види цементної сировини 
 1  апатит 5  мергель 
 2  графіт 6  озокерит 
 3  кварц  7  опока 
 4  крейда  
Вкажіть на масиви, що не є хребтами Карпат 
 1  Бескиди 5  Кременецькі гори 
 2  Вороняки  6  Рахівські гори 
 3  Гологори  7  Чивчини 
 4  Горгани 
Вкажіть на галузі міжнародної спеціалізації промисловості України 
 1  електроенергетика  5  харчова промисловість 
 2  паливна промисловість 6  кольорова металургія 
 3  легка промисловість  7  чорна металургія 
 4  лісова промисловість 
Назвіть центри автомобілебудування України 
 1  Запоріжжя  5  Рівне 
 2  Дніпропетровськ  6  Тернопіль 
 3  Львів  7  Харків 
 4  Луцьк 
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