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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування з фізичної, соціальної і економічної географії передбачає 

перевірку загальнотеоретичної і практичної підготовки випускників вищого навчального 

закладу за спеціальністю 014.07 Середня освіта. Географія освітнього ступеня «бакалавр» у 

відповідності до державних стандартів підготовки (освітньо-кваліфікаційна характеристика 

та освітньо-професійна програма). 

Програма вступного випробування з географії та методики її навчання містить розділи 

«Фізична географія», «Економічна і соціальна географія», до яких увійшли теоретичні і 

практичні питання у відповідності до основних дисциплін навчального плану спеціальності. 

Програмою передбачене висвітлення міжпредметних зв’язків географічних дисциплін, 

географічних і соціальних процесів та їх наслідків, а також зв’язки з іншими предметами 

негеографічного циклу. При цьому була врахована специфіка кожної дисципліни, а також 

зміст інтегрованої шкільної навчальної програми з географії, виходячи з того, що вступне 

випробування є формою перевірки готовності бакалавра з географії до здобуття вищого 

освітнього ступеня «магістр». 

Абітурієнт під час вступного випробування повинен показати: 

- знання основних географічних законів і закономірностей у природі і суспільстві; 

- знання основних термінів і понять з дисциплін географічного змісту; 

- вміння аналізувати інформацію з використанням географічних карт і атласів, 

географічної літератури, аналізувати додаткову інформацію та застосовувати її у 

географічних дослідженнях; 

- вміння користуватися географічним обладнанням і приладами; 

- вміння застосовувати отримані теоретичні знання і практичні уміння під час викладання 

географії у середніх навчально-виховних закладах. 

Програма складається з «Пояснювальної записки», «Переліку програмових розділів і 

тем», «Списку рекомендованої літератури» та «Критеріїв оцінювання відповідей на усному 

вступному випробуванні з «Фізична, соціальна і економічна географія» для абітурієнтів, які 

здобули базову вищу освіту за ОС «бакалавр», ОКР «спеціаліст», що відповідає 

спеціальності «Географія» та обраній спеціальності 014.07 Середня освіта Географія ОС 

«магістр». 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Початковий 106,0 – 

110,0 

Абітурієнт називає окремі географічні явища та 

об’єкти й за допомогою екзаменатора знаходить 
відмінності між ними. 

 111,0 – 

115,0 

Абітурієнт відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про географічні 

об’єкти та явища; з допомогою екзаменатора 

знаходить їх на карті. 

 116,0 – 

123,4 

Абітурієнт відтворює частину навчального 

матеріалу, виконує елементарні географічні завдання 

використовуючи карту, самостійно називає окремі 

географічні поняття. 
Середній 124,0 – 

133,0 

Абітурієнт за допомогою екзаменатора відтворює 

основний навчальний матеріал. Називає компоненти 

географічної оболонки та складові господарської 

діяльності; під час відповіді користується 

картографічним матеріалом. 

 134,0 – 

142,0 

Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний описувати географічні об’єкти чи явища за 

типовим планом, допускаючи помилки; знаходить на 

карті окремі географічні об’єкти та явища, що 

передбачені навчальною програмою. 

 143,0 – 

151,6 

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних 

географічних положень, відтворює навчальний 

матеріал з незначними порушеннями послідовності 

характеристик географічних об’єктів та явищ. На 

середньому рівні володіє географічною 

номенклатурою. Разом з тим, абітурієнт виявляє в 

процесі викладу недостатнє оволодіння методом 

порівняльно-географічного аналізу (мінус 2 

бали); не застосовує ресурсооцінкового підходу 

(мінус 2 бали); не дає характеристики 

типологічних особливостей, рис та ознак 

природних систем та міжгалузевих 

комплексів(мінус 2 бали);  не висвітлює власний 

підхід, не розкриває авторське бачення 

географічних проблем (мінус 2 бали). 
Достатній 152,5 – 

161,0 

Абітурієнт у цілому правильно відтворює 

навчальний матеріал і має достатні географічні 

знання для вирішення нескладних завдань. Має чіткі 

уявлення про природні та суспільні явища; достатньо 

володіє картографічним матеріалом 

 162,0 - 

170,0 

Абітурієнт відтворює основні географічні поняття, 

встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки і 
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залежності між природними та суспільними 

процесами та явищами. Логічно відтворює засвоєний 

матеріал, допускаючи певні неточності. Робить 

прості висновки. Застосовує здобуті знання на 

практиці. Володіє обов’язковою географічною 

номенклатурою. Користується науковою 

термінологією, аргументує свої твердження та 

висновки. Вільно володіє картографічним 

матеріалом. 

 171,0 – 

180,0 

Абітурієнт добре володіє навчальним географічним 

матеріалом, вміє його аналізувати, може 

застосовувати його для виконання практичних 

завдань; має чіткі уявлення про компоненти природи 

і просторову організацію господарства; пояснює 

причинно-наслідкові зв’язки в природі і 

господарській діяльності; вміло використовує 

картографічний матеріал.  
Високий 181,0 - 

186,0 

Абітурієнт усвідомлює сучасну географічну картину 

світу, здійснює оцінку природних і суспільних 

процесів та явищ, передбачених програмою; розуміє 

прикладний характер географічних знань, дає 

розгорнуту відповідь та робить узагальнені 

висновки; вільно відбирає і узагальнює необхідну 

географічну інформацію, оперує більшістю 

географічних понять; використовує різні 

картографічні джерела. вільно володіє 

географічними знаннями, користується 

користується методами наукового аналізу 

географічних явищ і процесів, характеризує їх 

риси та форми виявлення. Висловлює та 

аргументує своє ставлення до альтернативних 

поглядів на більшість поставлених питань. 

 

 187,0-193,0 Абітурієнт має глибокі знання про об’єкт вивчення, 

застосовує наукову термінологію, аргументує свої 

твердження і висновки, вміє працювати з різними 

додатковими джерелами географічної інформації; на 

високому рівні аналізує та використовує 

картографічний матеріал. При цьому допускає 

незначні похибки при викладі причинно-

наслідкових географічних зв'язків, що знижує 

його оцінку на 2 бали. 

 194,0 -

200,0 
Абітурієнт володіє ґрунтовними географічними 

знаннями, використовує міжпредметні зв’язки, 

висловлює та аргументує власне ставлення до різних 

поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує 

природні та суспільні явища, робить відповідні 

висновки і узагальнення; здатний розв’язувати 
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проблемні завдання; вільно володіє картографічною 

інформацією та творчо її використовує. Може 

запропонувати географічну ідею та змоделювати 

ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і 

розв'язувати проблемні завдання. Вільно володіє 

картографічною інформацією та творчо її 

використовує. 
 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМОВИХ РОЗДІЛІВ І ТЕМ 

 

 

ІСТОРІЯ РОВИТКУ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕЗНАВСТВА 

Розвиток географії в Стародавній Греції (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гекатей, 

Геродот, Гіппократ, Демокріт, Парменід, Евдокс, Аристотель, Ератосфен, Гіппарх, 

Посидоній, Страбон, Клавдій Птоломей). Географія Середньовіччя (V ст. – середина 

XІІІ ст.). Епоха Великих географічних відкриттів (Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Фернан Магеллан, Амеріго Веспуччі). Розвиток географії у класичний період Нового часу 

(Александр фон Гумбольдт, Карл Ріттер). Становлення географії в Російській імперії. 

Розвиток фізичної географії в ХХ столітті. Географія на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Роль українських вчених в розвитку географії. 

 

ЗЕМЛЯ ТА ВСЕСВІТ 

Поняття про загальне землезнавство та його складові. Форми існування матерії у 

Всесвіті. Космічні тіла та їх взаємодія. Наша Галактика. Сонячна система. Планета Земля. 

Розвиток уявлень про фігуру Землі. Географічне значення фігури і розмірів Землі. Внутрішня 

будова Землі. 

Осьове обертання Землі і його наслідки. Докази осьового обертання Землі. Швидкість 

обертання (кутова і лінійна). Наслідки осьового обертання. Сила тяжіння. Сила Коріоліса, її 

значення для процесів, які відбуваються на планеті Земля і в географічній оболонці. 

Припливи і відпливи, їх періодичність, причини утворення, вплив на швидкість обертання 

Землі. Доба (зоряні і сонячна). Час місцевий, поясний, всесвітній. Зміна дня і ночі. Лінія 

зміни дат. Добова ритміка у географічній оболонці. 

Обертання Землі навколо Сонця і його наслідки. Докази орбітального річного руху 

Землі. Орбіта Землі. Основні точки на орбіті: афелій, перигелій, рівнодення і сонцестояння. 

Зміна пір року. Річна ритміка в географічній оболонці. 

Геомагнітне поле Землі. Постійне і змінне магнітне поле Землі. Характеристика 

постійного магнітного поля: схилення, нахилення, напруга. Радіаційні пояси, магнітні бурі, 

полярні сяйва. Міграція магнітних полюсів. Значення геомагнітного поля для географічної 

оболонки. 

 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера – газова оболонка Землі. Будова і вертикальна протяжність  атмосфери. 

Взаємодія атмосфери з іншими оболонками Землі. Склад і властивості атмосфери. 

Сонячна радіація в атмосфері. Перетворення сонячної радіації в атмосфері. Розподіл 

сонячної радіації на поверхні Землі. Альбедо. Радіаційний баланс та його складові.  

Тепловий баланс земної поверхні. Розподіл температури на поверхні Землі. Рівняння 

теплового балансу. Добовий та річний хід температури. 

Температура повітря. Зміна температури з висотою. Інверсія. Типи річного ходу 

температури. 

Атмосферний тиск. Одиниці атмосферного тиску. Центри дії атмосфери. Баричний 

ступінь. Баричний градієнт. 
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Вітер. Характеристики вітру. Поняття градієнтного вітру. Геострофічні і 

геоциклострофічні вітри. 

Вода в атмосфері. Хмари. Характеристики вологості повітря. Конденсація і 

сублімація. Тумани. Системи хмар та їх класифікація.  

Опади і зволоження. Адіабатичні процеси. Атмосферні опади, їх класифікація. 

Показники зволоженості території 

Повітряні маси. Типи повітряних мас, їх міграція. Головні кліматологічні фронти. 

Атмосферні фронти. Теплий фронти. Холодні фронти 1 і 2 роду. Фронт оклюзії. 

Циклони. Утворення циклонів у фронтальних зонах. Тропічні циклони.  

Антициклони. Стадії розвитку, структура антициклону. Інверсія і хмари в 

антициклоні. 

Загальна циркуляція атмосфери. Планетарна система розподілу тиску. Пануючі вітри. 

Місцеві вітри. 

Циркуляція у верхніх шарах атмосфери. Струменеві потоки. Висотні циклони та 

антициклони. 

Погода. Класифікація типів погод. Прогнозування погоди. Місцеві ознаки зміни 

погоди. 

Клімат. Фактори кліматоутворення. Класифікація кліматів. Мікроклімат 

 

ГІДРОСФЕРА 

Поняття про гідросферу. Об’єм і структура гідросфери. Водний баланс Землі. 

Світовий океан. Властивості океанічної води. Тепловий режим океанів і морів.Фізико-

хімічні властивості води. Солоність океанічної води. Лід в океані. Особливості замерзання 

океанічної води. Динаміка океанічних вод. Хвилі, причини виникнення. Припливи, 

припливоутворюючі сили. Течії, їх походження та класифікація. 

Води суходолу. Поверхневі і підземні води. Річки, їх морфометричні характеристики. 

Річковий стік. Характеристики річкового стоку. Фактори стоку. Типи водного режиму річок. 

Твердий стік. Хімічний стік. Тепловий режим річок. Озера. Водний баланс озер. Хімічний 

склад озерної води. Динаміка озерних вод. 

Льодовики. Хіоносфера, снігова лінія. Будова льодовика. Типи льодовиків. 

 

ЛІТОСФЕРА 

Поняття про літосферу. Класифікація форм рельєфу. Чинники рельєфоутворення. 

Форми рельєфу. Основні джерела утворення рельєфу; внутрішні і зовнішні чинники 

рельєфоутворення; ізостазія; закономірності планетарного рельєфу Землі. 

Рельєф дна Світового океану. Основні геотектури дна Світового океану; 

морфоструктура дна Світового океану; екзогенні процеси на дні Світового океану. 

Морфоструктура суходолу. Типи і класифікації рельєфу суші. Гірський рельєф, 

класифікація гір; рівнинний рельєф, класифікація рівнин за походженням і висотою. 

Вулканічний рельєф. Вулканізм; класифікації вулканічного рельєфу. 

Морфоскульптури, їх класифікація. Поняття морфоскульптури; класифікація 

морфоскульптур суходолу за провідним рельєфоформуючим процесом.  

Флювіальний рельєф. Рельєф, утворений тимчасовими водотоками (ерозійна борозна, 

ерозійна вибоїна, яр, балка). Рельєф, утворений постійними водотоками, річкова долина, 

склад та структура річкової долини. 

Кріогенний рельєф і гляціально-нівальний рельєфи. Сучасні форми кріогенного та 

нівально-гляціального рельєфу; наслідки четвертинного зледеніння; райони поширення. 

Карстовий та суфозійний рельєф. Умови утворення карсту. Класифікація карсту. 

Стадії розвитку карсту; райони поширення карстового і суфозійного рельєфу. 

Еоловий рельєф. Ерозійна робота вітру. Акумулятивна робота вітру. Класифікація 

еолових морфоскульптур.  

Гравітаційний рельєф. Класифікація схилів. Обвали. Осипання. Зсуви. Відсідання. 
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Рельєф берегів. Процеси берегоформування; класифікація берегів. 

 

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА 

Поняття про біосферу. Роботи В.І. Вернадського. Ноосфера. Біологічний кругообіг 

речовини і енергії; біологічна продукція і продуктивність. Біологічні угруповання. Життєві 

угруповання організмів; ґрунти. Біоценоз. Біогеоценоз. Біотоп.  

Поняття географічної оболонки. Основні закономірності географічної оболонки; 

диференціація географічної оболонки; територіальні і аквальні природні комплекси; 

співвідношення понять географічна оболонка і біосфера. 

Фізико-географічне районування суходолу; географічне середовище і суспільство. 

Зональний та регіональний підхід до районування; географічні пояси; висотна поясність. 

Поняття про ландшафти, класифікація ландшафтів. Антропогенні ландшафти. 

Вплив людини на навколишнє середовище. Демографічна проблема. Світова 

продовольча криза. Екологічні проблеми сільського господарства. Антропогенні зміни 

навколишнього середовища. 

ЕКОНОМІКО- І ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ 

Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний 

адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами.  

НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

Територіальні відмінності і чинники розміщення та густота населення. Природні і 

екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення. 

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

шляхи розв’язання цієї проблеми. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. 

Сільське розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського 

населення України, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси України, їх структура, динаміка та 

територіальний розподіл. Національний склад. Українська діаспора. 

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Формування 

господарського комплексу України та його структура. Особливості галузевої і територіальної 

структури. Сучасні проблеми розвитку та територіальні організації. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 

Загальна характеристика і розміщення промисловості. Галузева структура, 

спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та 

розміщення промисловості. 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

Структура комплексу, особливості розміщення. Вугільна промисловість. Райони 

добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи подальшого розвитку. Нафтова і 

газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку 

нафтової та газової промисловості. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення 

основних типів електростанцій. Паливно-енергетичний баланс України. Екологічні проблеми 

розвитку паливно-енергетичного комплексу. 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 

Структура, особливості і фактори територіального розміщення. Чорна металургія, 

кольорова металургія. Економіко-географічна оцінка сировинної бази, основні фактори 

розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу. 

МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС 

Галузева структура, основні структурні зміни, особливості територіальної структури. 

Принципи та фактори розміщення провідних галузей. Основні райони, вузли та центри. 

Проблеми та перспективи подальшого розвитку. 
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ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. Галузева структура хімічної 

промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи 

розвитку.  

ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). 

Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна 

промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу.  

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

Географія, галузева та територіальна структура. Чинники розвитку і розміщення. 

Сировинний комплекс. 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 

Агропромисловий комплекс України: структура, типи. Характеристика основних сфер 

АПК.  

ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 

Основні види транспорту, транспортні коридори і транспортні вузли.  

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 

Зовнішні зв’язки, їх види. Економічні зв’язки, їх види. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА. 

Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. Геоекоситуація 

в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та охорона природних умов і 

природних ресурсів.  

ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА 

Поняття «Центральна Європа». Обґрунтування меж Центральної Європи. Етапи 

формування політичної карти регіону протягом ХХ століття та соціального і економічного 

розвитку. Трансформація політичного устрою та шляхи переходу до ринку в кінці ХХ 

століття. Сучасний суспільний лад, рівень економічного і соціального розвитку та місце в 

світі. Перспективи розширення ЄС і НАТО та його наслідки для регіону й України. 

Внутрішньо-регіональна інтеграція.  

ЗАХІДНА ЄВРОПА 

Науково-технічний і виробничий потенціал країн Західної Європи. Структура 

господарства. Енергетика. Обробна промисловість. Високотехнологічні виробництва. 

Сільське господарство. Аграрна політика ЄС. Транспорт. Зв’язок і телекомунікації. 

Нематеріальна діяльність.  

ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

Загальна суспільно-географічна характеристика регіону. Загальні відомості. Політико- 

та економіко-географічне положення. Склад регіону, його політична карта. Володіння країн 

регіону за межами зарубіжної Європи. Політична і господарська стабільність Північної 

Європи, що займає одне з перших місць у світі за рівнем економічного і соціального 

розвитку.  

 

ПІВДЕННА ЄВРОПА 

Загальна суспільно-географічна характеристика регіону. Загальні відомості. Політико- 

та економіко-географічне положення. Склад регіону, умовність його меж. Політична карта: 

зміни на ній в результаті другої світової війни і надалі. Історико-географічні особливості 

Південної Європи. Давні Греція і Рим – важливі центри світової цивілізації. Вплив культури 

епохи Відродження на життя Європи. Вирішальна участь країн Південної Європи в 

колонізації Латинської Америки; багатосторонні традиційні зв’язки з нею. Зв’язки з 

арабським світом з давнини і дотепер.  
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Особливості розвитку і розміщення сільського господарства Південної Європи. Велике 

різноманіття продукції рослинництва: великий обсяг продукції галузі. Другорядне 

положення тваринництва. Економічна і соціальна відсталість регіону порівняно із 

західноєвропейським. Концентрація високотоварного рослинництва, орієнтованого на 

експорт, на зрошувальних землях, насамперед в приморських районах Італії, Іспанії, Греції. 

Екстенсивне землеробство і вівчарство на Сицилії і Сардинії. 

СХІДНА ЄВРОПА 

Східна Європа: загальна характеристика. Загальні відомості. Політико- та економіко-

географічне положення. Склад регіону, умовність його меж. Зміна геополітичного 

положення країн Східної Європи у зв’язку з розпадом СРСР. Причини розпаду і виникнення 

незалежних держав на місці колишнього СРСР. Основні напрями геополітичного розвитку 

країн регіону. Місце та роль країн регіону у світовому господарстві та у вирішенні 

глобальних та регіональних проблем розвитку світового співтовариства. Економіко-

географічні особливості розвитку країн Східної Європи.  

Місце країн Східної Європи у природно-ресурсному потенціалі світу. Територіальні 

відміни у структурі та ступені забезпеченості окремих країн природно-ресурсним 

потенціалом. Чисельність населення та спільні риси в структурі населення країн регіону. 

Спільні економіко-географічні риси в структурі господарських комплексів та розвитку 

окремих галузей країн Східної Європи. Місце галузей виробничої та невиробничої сфери в 

структурі господарських комплексів та їх внутрішня структура. Особливості розвитку та 

розміщення галузей хімічного комплексу, відміни в рівнях забезпеченості сировинною базою 

та структурі хімічних комплексів, роль окремих держав у міждержавних поставках сировини 

та продукції хімічного комплексу. 

Єдина транспортна система країн Східної Європи, історико-географічні етапи її 

формування. Роль у формуванні міжгалузевих зв’язків. Територіальні відміни у рівнях 

розвитку окремих видів галузей транспорту в окремих країнах. 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗІАТСЬКИЙ РЕГІОН 

Держави Центральноазіатського регіону. Особливості геополітичного положення. 

Спільні та відмінні риси природних умов. Природно-ресурсний потенціал окремих держав та 

їх вплив на формування господарських комплексів та розвитку міжнародних економічних 

зв’язків. Особливості структури господарських комплексів Казахстану, Узбекистану, 

Туркменістану, Киргизстану та Таджикистану.  

ЗАКАВКАЗЬКИЙ РЕГІОН 

Особливості розвитку країн Закавказького регіону. Сучасний адміністративно-

територіальний устрій та проблеми міждержавних відносин. Відміни у структурі 

господарських комплексів країн. Географія галузей спеціалізації промислових комплексів 

країн (паливно-енергетичний, хімічний, машинобудівний тощо). Сучасний рівень розвитку 

та спеціалізація АПК країн регіону.  

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ 

Населення Південно-Західної Азії. Араби. Іслам, його вплив на соціальне життя 

регіону. Іслам за межами регіону. “Гарячі точки” регіону. Специфічні умови розвитку 

нафтодобувних країн Перської затоки в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Політика 

постнафтового розвитку.  

ПІВДЕННА АЗІЯ 

Загальна характеристика регіону. Південна Азія як один з найбільших цивілізаційних 

регіонів світу. Територія. Географічне положення. Політична карта регіону, історія її 

формування. Природні умови і ресурси. Населення. Індуїзм, іслам, буддизм. Сучасний рівень 

та особливості соціально-економічного розвитку.  

ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ 

Диференціація в рівнях економічного і соціального розвитку в країнах Південно-

Східної Азії. Місце в світі. Загальна характеристика господарства. Сільське господарство. 
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Культура поливного рису. Плантаційні культури. Гірнича промисловість. Новітні працеємкі 

виробництва. Транспортні системи. Малаккська протока. Зовнішні економічні зв’язки. 

СХІДНА АЗІЯ 

Загальна характеристика регіону. Загальні відомості. Політико- і економіко-географічне 

положення. Східна Азія – один з найважливіших районів економіки і політики сучасного 

світу, в тому числі АзіатськоТихоокеанський регіон (АТР). Високорозвинуті Японія і 

Південна Корея; соціалістичні КНР і КНДР. Своєрідність положення Монголії.  

АНГЛО-АМЕРИКА 

Англо-Америка: загальна суспільно-географічна характеристика. США – перша дійсно 

глобальна держава світу. Передумови становлення США. Населення Англо-Америки. 

Американці. Роль імміграції у формуванні американської нації та сучасного складу 

населення. Расово-етнічна структура населення. Демографічні процеси. Субурбанізація, 

контрурбанізація. Американське місто. Позаметрополітенське розселення. «Американський 

спосіб життя”. Українська діаспора в США. 

Природне середовище. Основні риси сучасного господарства США. Державно-

монополістичне регулювання. Багаточисельність центрів прийняття рішень. Роль науки. 

Транснаціональні корпорації. Гіперспеціалізація. Постфордизм. Військово-промисловий 

комплекс. 

 

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА 

Загальна характеристика регіону. Політична карта і особливості її формування. 

«Сусідство» з США. Проблеми внутрішньо-регіональної інтеграції (МЕРКОСУР, КАРІКОМ, 

ЦАОР та ін.). Населення. Етнічний склад. Роль перехідних рас. Демографічні процеси. 

Розміщення. Характер урбанізації, міста-гіганти. Сільське розселення, спосіб та умови 

життя. Українська діаспора у регіоні.  

Оцінка природних умов і ресурсів Латинської Америки, їх регіональні відмінності. 

Роль корисних копалин і агрокліматичних ресурсів у формуванні іміджу на світових ринках. 

Особливості і рівень економічного і соціального розвитку. Типологія латиноамериканських 

держав за рівнем соціально-економічного розвитку. Відмінності структури господарства. 

Аграрно-сировинна спеціалізація. «Нові індустріальні країни». Сільське господарство. 

Споживчі культури. Плантаційні культури. Тваринництво. 

АФРИКА 

Загальна характеристика регіону. Політична карта (колоніальний період і сучасний 

стан). Нестабільність політичної ситуації. Регіональний поділ. Поняття “Африка на південь 

від Сахари” (Субсахарська Африка). Населення: демографічні і етнічні процеси, розміщення. 

Міське і сільське населення. Спосіб та умови життя. Трайбалізм. Оцінка природних умов і 

ресурсів, їх регіональні відмінності. Особливості та рівень економічного і соціального 

розвитку. Масштаби і напрями структурних зрушень в господарських комплексах 

африканських держав. Структура промисловості. Сільське господарство і 

сільськогосподарські зони. Кустарне виробництво. Гірничопромислові райони. Особливості 

розвитку транспорту.  

АВСТРАЛІЯ І НОВА ЗЕЛАНДІЯ 

Загальна характеристика. Географічне положення. Суспільний лад і державний устрій. 

Корінне населення. Українці в Австралії. Адміністративний поділ. Розміщення населення і 

міста. Природний потенціал. Природна і культурна спадщина. Структура господарства. 

Особливості транспортної системи. Зовнішні економічні зв’язки. Експортні галузі сільського 

господарства і гірничої промисловості.  

ОКЕАНІЯ 

Океанія: загальна характеристика. Острівний світ Океанії, його внутрішній поділ 

(Меланезія, Полінезія, Мікронезія). Політична карта: незалежні країни і колонії. Особливості 

економічного розвитку Океанії: значення 200-мильних економічних зон. Провідні галузі 

виробничої і невиробничої сфери. 
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