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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою кваліфікаційного екзамену з географії з методикою навчання в 

педагогічному вузі є перевірка у випускників, у першу чергу, їх загальнотеоретичної 

географічної підготовки, що базується на глибокому розумінні закономірностей і 

взаємозв’язків явищ природи і суспільства, та готовності до самостійної практичної 

роботи у школі. 

Програма кваліфікаційного екзамену з географії з методикою навчання інтегрує в 

собі широке коло питань з фізичної, економічної, соціальної географії та методики 

навчання географії в школі. Значна кількість питань передбачає ґрунтовні знання з 

дисциплін, що вивчаються на молодших курсах – геології, метеорології, гідрології, 

геоморфології, географії ґрунтів, картографії, основ промислового виробництва та 

транспорту тощо. 

Програма складена у відповідності до сучасних вимог вузівських програм з 

географічних дисциплін та програми з географії загальноосвітньої середньої школи з 

урахуванням новітніх досягнень природничо-географічних наук. Значна увага 

приділяється географічним аспектам вивчення території України. Формування 

природничо-територіальних і виробничо-територіальних комплексів. Висвітлення цих 

питань тісно пов’язане з раціональним використанням природних ресурсів, охороною 

природи й навколишнього середовища в умовах інтенсивної господарської діяльності 

людини, що є винятково важливим для підготовки вчителя оновленої національної школи. 

Програма кваліфікаційного екзамену є обов’язковою для спеціальності/спеціалізації 

«Географія». У зв’язку із специфікою навчальних планів різних спеціалізацій, 

рекомендується коректувати перелік питань, що виносяться на кваліфікаційний екзамен з 

географії з методикою навчання, і складається, як правило, випускниками після 

проходження педагогічної практики на останньому курсі. 

 

ПРОГРАМА 

ВСТУП 

Географія – система наук про географічну оболонку, територіальне розміщення та 

розвиток господарства і населення земної кулі, окремих її регіонів та країн. Завдання 

географії. Розвиток географічної науки. Географічні дослідження на території України. 

Видатні українські вчені-географи. 

Розділ 1 ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ 

Гіпотеза походження Сонячної системи. Планета Земля. Фігура і розміри Землі. 

Осьове обертання Землі і його наслідки для географічної оболонки. 

Обертання Землі навколо Сонця і його наслідки для географічної оболонки. 

Зональна диференціація географічної оболонки та її закономірності. Географічні 

пояси та природні зони. Висотна поясність. 



Поняття про ландшафт, морфологічні одиниці ландшафту. Природно-

територіальний комплекс як цілісна структура. 

Материки і океани – найбільші природні об’єкти. Індивідуальні особливості природи 

материків і внутрішні відмінності в їх межах. Фізико-географічна характеристика океанів. 

Ресурси Світового океану. 

Принципи фізико-географічного районування в регіональній фізичній географії. 

Фізико-географічна характеристика материків та їх частин (фізико-географічних 

країн, областей). Особливості географічної зональності на конкретних материках. 

Внутрішня будова Землі. Мінеральні і гірські породи як основні складові земної 

кори. 

Земна кора (континентальна і океанічна), її будова та відмінності. 

Платформи та геосинкліналі як основні структурні елементи земної кори. 

Геологічні процеси. Екзогенні і ендогенні процеси та джерела їх енергії. 

Геологічна діяльність поверхневих текучих вод: площинний змив, тимчасові та 

постійні водостоки. 

Основні етапи геологічної історії Землі та еволюція органічного світу. Четвертинний 

період розвитку земної кори і Землі в цілому. Роль материкових зледенінь у формуванні 

сучасного рельєфу, кліматичної зональності, ґрунтового покриву, рослинності. 

Рельєф земної кулі. Зміст понять “рельєф”, “форми рельєфу”, “елементи рельєфу”. 

Характерні риси планетарного рельєфу Землі. Морфометричний поділ рельєфу 

земної кулі: мега-, макро-, мікроформи рельєфу. 

Поняття “геотектура”, “морфоструктура” і “морфоскульптура”. Генетичні типи 

морфоскульптур. 

Рівнинний рельєф. Рівнини денудаційні і акумулятивні. 

Рельєф гір. Гори складчасті, складчасто-брилові, вулканічні, останцеві. 

Будова, склад і походження атмосфери. Сонячна радіація, її перетворення в 

атмосфері і розподіл на земній поверхні. 

Закономірності розподілу тепла земною поверхнею і в атмосфері. 

Характеристики вологості атмосфери: відносна і абсолютна вологість повітря, 

дефіцит вологи, точка роси, пружність водяної пари. 

Тиск атмосфери. Закономірності змін тиску. Вплив тиску на циркуляцію атмосфери. 

Загальна циркуляція атмосфери. 

Генетичні типи повітряних мас. Атмосферні фронти. Циклони і антициклони. 



Атмосферні опади. Географічний розподіл атмосферних опадів. Основні фактори, 

що впливають на розподіл опадів, на земній поверхні. Характеристика зволоженості. 

Погода. Класи погод. Передбачення погоди. 

Клімат. Основні кліматоутворюючі чиники. Класифікація кліматів В.П.Кеппена, 

Б.П.Алісова. Кліматичне районування земної кулі. 

Світовий океан та його складові: моря, затоки, протоки. 

Динаміка океанічних вод: хвильові рухи, припливно-відпливні рухи. 

Води суші. Підземні води та їх класифікація за умовами залягання і режимом: 

верховодка, грунтові води, міжпластикові води. 

Хімічний склад і загальна мінералізація підземних вод. 

Річки. Річкові системи та їх типи. Гідрологічний режим річок. Класифікація річок за 

джерелами живлення і водним режимом. Річки екваторіального типу, субекваторіального 

типу, субтропічні річки, річки помірного типу. 

Визначення поняття «льодовик». Умови утворення і розвитку льодовиків. Рух 

льодовиків. Покривні та гірські льодовики. 

Поняття про біосферу. Біологічний кругообіг речовин і енергії. Роль біоти у 

розвитку атмосфери, гідросфери та літосфери, географічної оболонки загалом. Життєві 

угрупування організмів. 

Географічна оболонка. Визначення поняття, її межі, співвідношення понять 

«географічна оболонка» і «біосфера». Структура географічної оболонки. Загальні 

закономірності географічної оболонки, кругообіг речовини і енергії, ритмічність, полярна 

асиметрія. 

Загальні особливості природних умов території України. Фізико-географічне 

положення України. 

Орографія і тектонічна будова території України. Зв’язок рельєфу з тектонічною 

будовою. Геологічна будова та корисні копалини України. 

Кліматичні умови та ресурси України. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні 

елементи. Пори року. Кліматичне районування. 

Води і водні ресурси України. Моря, внутрішні води. Проблеми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів. 

Характеристика грунтово-рослинного покриву і тваринного світу України. 

Поняття про ландшафт. Класифікація ландшафтів України. Основні закономірності 

взаємодії ландшафтоутворюючих чинників(сонячна радіація, атмосферна циркуляція, 

літосфера і гідросфера) і компонентів (рельєф, клімат, поверхневі і підземні води суші, 

моря, ґрунтовий покрив, рослинний покрив і тваринний світ). 



Обґрунтування схеми фізико-географічного районування території України. 

Виділення зональних (фізико-географічний пояс, зона, підзона) і азональних (фізико-

географічні країни, провінції області) таксономічних одиниць. 

Загальна фізико-географічна характеристика, аналіз закономірностей регіональної 

диференціації ландшафтів зони мішаних лісів, лісостепової та степової зон України, 

Українських Карпат і Кримських гір. 

Вплив господарської діяльності на природні умови України. 

Географічні проблеми раціонального використання природних ресурсів і охорона 

природи в Україні. 

Природно-заповідний фонд України, проблеми його збереження. Класифікація 

природоохоронних територій, географічний зміст їх роботи. 

Розділ 2. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 

Політико-географічне положення України. Центри сили, геополітичні осі, 

економічні, політичні і військові об’єднання країн, що мають найбільший вплив на 

сучасне політико-географічне положення України. 

Основні напрямки соціально-економічного розвитку України  в сучасних умовах. 

Проблеми структурної перебудови господарства України. Регіональні аспекти вирішення 

проблем розвитку Української держави. 

Населення і трудові ресурси України. Особливості сучасної демографічної ситуації в 

різних регіонах України. 

Загальна економіко-географічна характеристика промисловості України. Основні 

міжгалузеві промислові комплекси. Значення і роль паливно-енергетичного і 

металургійного комплексів. Господарська оцінка природних техніко-економічних та 

соціально-економічних передумов їх розвитку. Сучасний рівень і перспективи подальшого 

розвитку паливної промисловості, атомної енергетики, чорної і кольорової металургії. 

Галузеві райони чорної і кольорової металургії України. 

Економіко-географічна характеристика хіміко-лісового комплексу України. Галузеві 

райони лісової і хімічної промисловості країни. Проблеми охорони і раціонального 

використання лісових ресурсів України. Екологічні проблеми розвитку хімічної 

промисловості. 

Економіко-географічна характеристика машинобудівного комплексу України. 

Географія основних галузей машинобудування. Галузеві машинобудівні райони України. 

Економіко-географічна характеристика агропромислового комплексу України. 

Господарська оцінка агрокліматичних ресурсів України. Райони вирощування основних 

сільськогосподарських культур. Розвиток і розміщення основних галузей тваринництва. 

Аграрно-територіальні комплекси (сільськогосподарські зони) України. Принципи і 

основні райони розміщення окремих галузей харчової промисловості України. 



Транспорт і зовнішні економічні зв’язки України. Рівень розвитку і проблеми 

вдосконалення транспортної системи України. Характеристика структури експорту та 

імпорту, основні торгові партнери України. 

Соціальна інфраструктура. Елементи інфраструктури. Галузева класифікація 

інфраструктури. Характеристика окремих комплексів соціальної інфраструктури України. 

Економічне районування України. Територія, населення, особливості історичного 

розвитку і територіальної організації промислового і сільськогосподарського виробництв, 

транспорту і рекреаційного господарства районів. 

Природний рух населення. Методи обліку населення. Відтворення населення та його 

закономірності. Віковий та статевий склад населення.  

Класифікація міст України за генетико-функціональною ознакою. 

Раса як антрополого-біологічна категорія. Поділ населення світу на раси. Етнічний 

склад населення. Класифікація народів. Мови народів світу. Офіційні та робочі мови 

Організації Об’єднаних націй. 

Трудові ресурси і їх використання. Соціальний склад населення. 

Розміщення населення як результат заселення і господарського освоєння території 

Землі. 

Механічний рух населення. Види міграцій за характером, напрямками. Причинами і 

тривалістю. 

Географічні форми розселення та їх залежність від способу виробництва. Міське і 

сільське населення. Урбанізація та її форми. Класифікація і типи міст. Географія світового 

процесу урбанізації. 

Сучасна політична карта світу. Основні етапи формування сучасної політичної карти 

світу. Суверенні держави і колоніальні володіння на політичній карті світу. Україна на 

політичній карті світу. Основні форми державного правління і адміністративного устрою 

в країнах світу. 

Промисловість – провідна галузь світового господарства. Значення паливної 

промисловості і електроенергетики для його розвитку. Структура споживання паливних та 

енергетичних ресурсів, її динаміка. Географія нафтовидобувної промисловості. Країни 

ОПЕК у світовому видобутку нафти. Використання альтернативних джерел енергії. 

Географія чорної і кольорової металургії країн світу. Фактори, що визначають їх 

сучасну географію. Міжнародна торгівля чорними і кольоровими металами. 

Географія хімічних виробництв світу. Характеристика галузей хімічної 

промисловості. 

Особливості розвитку і сучасна галузева структура світового машинобудування. 

Провідні країни – виробники машин і обладнання. Сучасна географія основних галузей 

машинобудування. Світове автомобілебудування. 



Сільське господарство як галузь матеріального виробництва країни світу. Зернове 

господарство як основа сільськогосподарського виробництва. Продовольча проблема. 

Транспорт як матеріальна основа міжнародного географічного поділу праці. 

Структура світового транспорту. 

Основні форми економічних зв’язків. Географія світової торгівлі, міжнародного 

туризму і масового відпочинку. Найбільші міжнародні політичні, економічні, фінансово-

кредитні організації та військові союзи. ООН та її головні підрозділи. 

Поліцентрична система світового господарства. Групування країн світу за 

територією, населенням, рівнем індустріалізації тощо. Типологія країн світу. Основні 

тенденції їх розвитку. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасному світі. 

Загальна економіко-географічна характеристика економічно високорозвинутих 

країн. Спільні типологічні риси. Країни «великої сімки». Економіко-географічна 

характеристика країн «переселенського капіталізму». 

Загальні типологічні риси країн, що розвиваються, їх суть і характеристика. Група 

«нових індустріальних країн». Економіко-географічна характеристика однієї з країн, що 

розвивається (за вибором). 

Головні тенденції розвитку колишнього соціалістичного табору. Проблеми 

соціально-економічного розвитку країн з економікою перехідного періоду. Економіко-

географічна характеристика окремих постсоціалістичних країн Центральної (Східної) 

Європи. 

Загальна економіко-географічна характеристика Російської Федерації. Економічне 

районування Росії. Основні зрушення в розміщенні продуктивних сил країни. 

Економіко-географічна характеристика Республіки Білорусь. Сучасний стан і 

проблеми інтеграції Білорусії і Росії. 

Економіко-географічна характеристика Казахстану. Особливості територіальної 

організації виробництва. Проблеми соціально-економічного розвитку країни. 

Економіко-географічна характеристика країн Балтії. Аналіз сучасної соціально-

економічної ситуації і проблеми розвитку регіону. 

Економіко-географічна характеристика країн Закавказзя. Причини і наслідки 

збройних конфліктів у Закавказзі. 

Особливості геополітичного положення і економіко-географічна характеристика 

країн Центральної (Середньої) Азії. Проблеми і перспективи розвитку країн регіону. 

 

  



Розділ 3. ШКІЛЬНИЙ КУРС ГЕОГРАФІЇ 

ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

Предмет науки. Структура, зміст, мета і завдання шкільної географії. Основні 

завдання методики. Розкриття освітньої та виховної мети шкільної географії, 

вдосконалення її змісту; розробка та обґрунтування оптимальних форм і методів 

навчання; дослідження умов і особливостей формування системи географічних знань. 

Методи і прийоми, закономірності і принципи навчання і виховання засобами шкільної 

географії. 

Структура науки. Загальна методика. Окремі методики. Творчий характер діяльності 

учителя. «Рецептурна» методика. Зв’язок методики викладання з географічною наукою, 

дидактикою, психологією, логікою. 

Проблеми методичної науки в умовах перебудови системи народної освіти. 

Принципи варіантності та плюралізму. Проблема концепції сучасної середньої 

географічної освіти. 

Методи науково-педагогічний досліджень у шкільній географії. Методи 

теоретичного рівня. Методи експериментального рівня. Педагогічний експеримент. Етапи 

методичного дослідження. Теоретичні і практичні проблеми у шкільному курсі географії 

та методиці його викладання. Проблема піднесення інтересу школярів до географічних 

знань. Проблема корінного поліпшення методів навчання. Моделювання у методичній 

системі шкільної географії. 

Основні етапи розвитку шкільної географії і методики  її викладання в Україні та 

зарубіжній школі. Нестор – перший вітчизняний географ-літописець. Братські школи. 

Києво-Могилянська колегія. Діяльність Ф.Прокоповича, П.Могили. Роль М.В.Ломоносова 

у пропаганді географічних знань. Перші підручники з географії. 

Розвиток педагогічної думки в галузі викладання географії. Втілення в життя 

педагогічних ідей Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці. Педагогічна діяльність 

К.Д.Ушинського, М.І.Пирогова, М.В.Гоголя в галузі шкільної географії. Розвиток 

методичної та шкільної географії в радянський час. Праці М.М.Баранського, 

В.П.Буданова, О.О.Половкіна, В.В.Кістяковського, В.Г.Жерделі, В.Т.Теренова, О.І.Вівера, 

А.В.Даргинського, А.Є.Бібік, Л.М.Панчешнікової, М.К.Ковалевської, І.І.Самолова, 

І.С.Матросова, М.О.Максимова. 

Стан і проблеми розвитку шкільної географії  та методики її викладання в Україні. 

Праці вітчизняних методистів О.Т.Діброви, М.П.Откаленка, М.М.Паламарчука, 

В.Д.Поданчука, Л.М.Картель, Є.Й.Шиповича, П.Т.Тищенка, В.П.Корнєєва, 

О.Я.Скуратовича, М.Ю.Костриці. 

Перебудова системи географічної освіти в Україні в умовах проголошення 

державної самостійності. 

Загальноосвітні та світоглядні завдання географічної освіти в середній школі. 

Система географічних наук та її відображення у змісті і структурі шкільної географії. 



Географічні уміння і навички, що формуються у школі. Система запитань на уроках 

географії. Процес навчання географії. Навчання як двосторонній процес взаємозумовленої 

діяльності учителя та учня. Формування теоретичних знань. Живе слово педагога. 

Застосування ТЗН та інших навчальних посібників. Спостереження за географічними 

об’єктами і явищами природи. Основні етапи і прийоми вироблення вмінь і навичок учнів. 

Робота з картою і типовим планом характеристики географічних об’єктів. Система 

практичних робіт як умова формування умінь і навичок. Індивідуалізація навчання. 

Проблемний виклад навчального матеріалу. Принципи навчання географії. План і 

методика вивчення рідного краю. Форми організації краєзнавчої навчально-пошукової 

роботи. Методи навчання географії: 

- за джерелами знань (словесні, наочні, практичні); 

- за ступенем самостійного мислення (репродуктивні, проблемно-пошукові); 

- за ступенем управління навчальною роботою (робота під керівництвом учителя, 

самостійна робота). 

Методи: репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу 

знань, частково-пошуковий, дослідницький. 

Педагогічна майстерність учителя. Усний виклад навчального матеріалу. Бесіда. 

Розповідь. Пояснення. Лекція. Навчальні конференції. 

Наочні методи навчання. Глобус і карта в методичній системі роботи вчителя 

географії. 

Методичні особливості практичних і самостійних робіт з географії. Малювання і 

креслення у навчальному процесі. Використання наочних посібників. Методика і 

організація повторення, перевірка знань. Передовий досвід учителів географії. 

Засоби навчання географії. Поєднання засобів і методів навчання географії на уроці. 

Сучасна класифікація засобів навчання. Кабінет географії та вимоги до його обладнання. 

Обладнання робочого місця вчителя та учня. Географічний майданчик, обладнання і 

організація систематичних спостережень. 

Географічні карти як джерело географічних знань. Глобус та методичні особливості 

роботи з ним. Робота з картинами та екранними посібниками. 

Динамічні звукові посібники. Особливості використання інформації радіо і 

телебачення. 

Програмоване навчання (безмашинне і машинне). 

Форми організації навчання географії. Проблеми сучасного уроку, вимоги до уроку. 

Нетрадиційні і нестандартні уроки і їх місце у системі навчання. Типи і структура уроків 

географії. Характеристика основних типів уроків з географії. Класифікація домашніх 

завдань з географії. Підготовка учителя географії до уроку. Планування навчальної 

роботи. Використання передового досвіду вчителів географії. Факультативні заняття, їх 

зміст, організація та методика проведення. Додаткові, індивідуальні консультації. 

Екскурсії з географії. Позакласна робота з географії. Значення, організаційні форми, 

зміст і методика проведення екскурсій. Географічні гуртки, конференції, тематичні 



вечори, олімпіади, «тижні географії». Туристсько-краєзнавча робота в школі, підготовка й 

проведення туристських походів. Передовий досвід учителів географії в організації 

позакласної роботи в школі. 

Шкільні курси географії в навчальних закладах України. Їх зміст, структура і основні 

завдання. Особливості викладання. Передовий досвід вчителів. 

Система самостійних і практичних робіт в курсах: 

- природознавство; 

- географія світу; 

- географія України; 

- економічна і соціальна географія світу; 

- основи економічних знань. 

Школи і класи з поглибленим вивченням географії. Диференційоване навчання в 

позаурочний час. Курси за вибором (глобальні проблеми людства та шляхи їх 

розв’язання). Факультативні заняття, їх мета і організація. Різні варіанти навчальних 

планів. 

Професійне самовиховання і самовдосконалення учителя географії. Теоретична 

самопідготовка, самооцінка власної педагогічної діяльності, творче запровадження 

вивченого досвіду у своїй діяльності, розширення краєзнавчого кругозору, розробка 

власних варіантів уроків, позакласних заходів. Науково-пошукова і експериментальна 

діяльність учителя географії. 

Учителі-новатори. Організація їхньої праці. 

Розділ 4. ПЕДАГОГІКА 

Народна педагогіка, етнопедагоігка та педагогіка як окрема наука. Предмет, основні 

категорії педагогіки, методи наукових досліджень. Особистість учнів, розвиток, 

виховання і формування особистості. Проблеми мети в педагогіці. Мета національного 

виховання. Суть і зміст процесу виховання в національній школі. Закономірності та 

принципи виховання. Принципи національного виховання. Засоби, методи і прийоми 

виховання. Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей. Формування 

світоглядних позицій і розумовий розвиток школярів. 

Соціальний розвиток особистості школяра. Особистість і колектив. Основи виховної 

роботи в дитячих громадських організаціях. Виховні функції класного організатора та 

соціального педагога. Духовний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання. 

Трудове та економічне виховання. Система профорієнтації. Виховання свідомої 

дисципліни. Основи правового виховання. Позакласне і позашкільне виховання і 

навчання. Спільна виховна діяльність школи, сім’ї та громадськості. 

Предмет і основні категорії дидактики. Процес навчання, його структура. Різні 

підходи до навчання і їх характеристика. Зміст освіти в національній школі. Методи і 

засоби навчання. Форми організації навчання. Урок в сучасній школі. Контроль, оцінка та 

облік навчальних досягнень учнів. 



Система освіти в Україні. Методична робота в школі. Передовий педагогічний 

досвід. 

ПИТАННЯ 

1. Географія – система наук про географічну оболонку, територіальне розміщення 

та розвиток господарства і населення земної кулі, окремих її регіонів та країн. 

2. Завдання географії.  

3. Розвиток географічної науки.  

4. Географічні дослідження на території України.  

5. Видатні українські вчені-географи. 

6. Гіпотеза походження Сонячної системи. Планета Земля. Фігура і розміри Землі. 

Осьове обертання Землі і його наслідки для географічної оболонки. 

7. Обертання Землі навколо Сонця і його наслідки для географічної оболонки. 

8. Зональна диференціація географічної оболонки та її закономірності. Географічні 

пояси та природні зони. Висотна поясність. 

9. Поняття про ландшафт, морфологічні одиниці ландшафту. Природно-

територіальний комплекс як цілісна структура. 

10. Материки і океани – найбільші природні об’єкти. 

11. Індивідуальні особливості природи материків і внутрішні відмінності в їх межах.  

12. Фізико-географічна характеристика океанів.  

13. Ресурси Світового океану. 

14. Принципи фізико-географічного районування в регіональній фізичній географії. 

15. Фізико-географічна характеристика материків та їх частин (фізико-географічних 

країн, областей). Особливості географічної зональності на конкретних материках. 

16. Внутрішня будова Землі. Мінеральні і гірські породи як основні складові земної 

кори. 

17. Земна кора (континентальна і океанічна), її будова та відмінності. 

18. Платформи та геосинкліналі як основні структурні елементи земної кори. 

19. Геологічні процеси. Екзогенні і ендогенні процеси та джерела їх енергії. 

20. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод: площинний змив, тимчасові та 

постійні водостоки. 

21. Основні етапи геологічної історії Землі та еволюція органічного світу. 

Четвертинний період розвитку земної кори і Землі в цілому. Роль материкових 

зледенінь у формуванні сучасного рельєфу, кліматичної зональності, ґрунтового 

покриву, рослинності. 

22. Рельєф земної кулі. Зміст понять “рельєф”, “форми рельєфу”, “елементи 

рельєфу”. 

23. Характерні риси планетарного рельєфу Землі. Морфометричний поділ рельєфу 

земної кулі: мега-, макро-, мікроформи рельєфу. 

24. Поняття “геотектура”, “морфоструктура” і “морфоскульптура”. Генетичні типи 

морфоскульптур. 

25. Рівнинний рельєф. Рівнини денудаційні і акумулятивні. 

26. Рельєф гір. Гори складчасті, складчасто-брилові, вулканічні, останцеві. 

27. Будова, склад і походження атмосфери. Сонячна радіація, її перетворення в 

атмосфері і розподіл на земній поверхні. 



28. Закономірності розподілу тепла земною поверхнею і в атмосфері. 

29. Характеристики вологості атмосфери: відносна і абсолютна вологість повітря, 

дефіцит вологи, точка роси, пружність водяної пари. 

30. Тиск атмосфери. Закономірності змін тиску. Вплив тиску на циркуляцію 

атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. 

31. Генетичні типи повітряних мас. Атмосферні фронти. Циклони і антициклони. 

32. Атмосферні опади. Географічний розподіл атмосферних опадів. Основні 

фактори, що впливають на розподіл опадів, на земній поверхні. Характеристика 

зволоженості. 

33. Погода. Класи погод. Передбачення погоди. 

34. Клімат. Основні кліматоутворюючі чинники. Класифікація кліматів В.П.Кеппена, 

Б.П.Алісова. Кліматичне районування земної кулі. 

35. Світовий океан та його складові: моря, затоки, протоки. 

36. Динаміка океанічних вод: хвильові рухи, припливно-відпливні рухи. 

37. Води суші. Підземні води та їх класифікація за умовами залягання і режимом: 

верховодка, ґрунтові води, міжпластові води. 

38. Хімічний склад і загальна мінералізація підземних вод. 

39. Річки. Річкові системи та їх типи. 

40. Гідрологічний режим річок.  

41. Класифікація річок за джерелами живлення і водним режимом.  

42. Річки екваторіального типу, субекваторіального типу, субтропічні річки, річки 

помірного типу. 

43. Визначення поняття «льодовик». Умови утворення і розвитку льодовиків. Рух 

льодовиків. Покривні та гірські льодовики. 

44. Поняття про біосферу. Біологічний кругообіг речовин і енергії.  

45. Роль біоти у розвитку атмосфери, гідросфери та літосфери, географічної 

оболонки загалом.  

46. Життєві угрупування організмів. 

47. Географічна оболонка. Визначення поняття, її межі, співвідношення понять 

«географічна оболонка» і «біосфера».  

48. Структура географічної оболонки.  

49. Загальні закономірності географічної оболонки, кругообіг речовини і енергії, 

ритмічність, полярна асиметрія. 

50. Загальні особливості природних умов території України. Фізико-географічне 

положення України. 

51. Орографія і тектонічна будова території України. Зв’язок рельєфу з тектонічною 

будовою. Геологічна будова та корисні копалини України. 

52. Кліматичні умови та ресурси України. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні 

елементи. Пори року. Кліматичне районування. 

53. Води і водні ресурси України. Моря, внутрішні води. Проблеми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів. 

54. Характеристика грунтово-рослинного покриву і тваринного світу України. 

55. Поняття про ландшафт. Класифікація ландшафтів України. Основні 

закономірності взаємодії ландшафтоутворюючих чинників(сонячна радіація, 

атмосферна циркуляція, літосфера і гідросфера) і компонентів (рельєф, клімат, 



поверхневі і підземні води суші, моря, ґрунтовий покрив, рослинний покрив і 

тваринний світ). 

56. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування території України. 

Виділення зональних (фізико-географічний пояс, зона, підзона) і азональних 

(фізико-географічні країни, провінції області) таксономічних одиниць. 

57. Загальна фізико-географічна характеристика, аналіз закономірностей 

регіональної диференціації ландшафтів зони мішаних лісів, лісостепової та 

степової зон України, Українських Карпат і Кримських гір. 

58. Вплив господарської діяльності на природні умови України. 

59. Географічні проблеми раціонального використання природних ресурсів і охорона 

природи в Україні. 

60. Природно-заповідний фонд України, проблеми його збереження. Класифікація 

природоохоронних територій, географічний зміст їх роботи. 

61. Політико-географічне положення України. Центри сили, геополітичні осі, 

економічні, політичні і військові об’єднання країн, що мають найбільший вплив 

на сучасне політико-географічне положення України. 

62. Основні напрямки соціально-економічного розвитку України  в сучасних умовах. 

Проблеми структурної перебудови господарства України. Регіональні аспекти 

вирішення проблем розвитку Української держави. 

63. Населення і трудові ресурси України. Особливості сучасної демографічної 

ситуації в різних регіонах України. 

64. Загальна економіко-географічна характеристика промисловості України. Основні 

міжгалузеві промислові комплекси. Значення і роль паливно-енергетичного і 

металургійного комплексів. Господарська оцінка природних техніко-

економічних та соціально-економічних передумов їх розвитку. Сучасний рівень і 

перспективи подальшого розвитку паливної промисловості, атомної енергетики, 

чорної і кольорової металургії. Галузеві райони чорної і кольорової металургії 

України. 

65. Економіко-географічна характеристика хіміко-лісового комплексу України. 

Галузеві райони лісової і хімічної промисловості країни. Проблеми охорони і 

раціонального використання лісових ресурсів України. Екологічні проблеми 

розвитку хімічної промисловості. 

66. Економіко-географічна характеристика машинобудівного комплексу України. 

Географія основних галузей машинобудування. Галузеві машинобудівні райони 

України. 

67. Економіко-географічна характеристика агропромислового комплексу України. 

Господарська оцінка агрокліматичних ресурсів України. Райони вирощування 

основних сільськогосподарських культур. Розвиток і розміщення основних 

галузей тваринництва. Аграрно-територіальні комплекси (сільськогосподарські 

зони) України. Принципи і основні райони розміщення окремих галузей харчової 

промисловості України. 

68. Транспорт і зовнішні економічні зв’язки України. Рівень розвитку і проблеми 

вдосконалення транспортної системи України. Характеристика структури 

експорту та імпорту, основні торгові партнери України. 



69. Соціальна інфраструктура. Елементи інфраструктури. Галузева класифікація 

інфраструктури. Характеристика окремих комплексів соціальної інфраструктури 

України. 

70. Економічне районування України. Територія, населення, особливості історичного 

розвитку і територіальної організації промислового і сільськогосподарського 

виробництв, транспорту і рекреаційного господарства районів. 

71. Природний рух населення. Методи обліку населення. Відтворення населення та 

його закономірності. Віковий та статевий склад населення.  

72. Класифікація міст України за генетико-функціональною ознакою. 

73. Раса як антрополого-біологічна категорія. Поділ населення світу на раси. 

Етнічний склад населення. Класифікація народів. Мови народів світу. Офіційні та 

робочі мови Організації Об’єднаних націй. 

74. Трудові ресурси і їх використання. Соціальний склад населення. 

75. Розміщення населення як результат заселення і господарського освоєння 

території Землі. 

76. Механічний рух населення. Види міграцій за характером, напрямками. 

Причинами і тривалістю. 

77. Географічні форми розселення та їх залежність від способу виробництва. Міське 

і сільське населення. Урбанізація та її форми. Класифікація і типи міст. Географія 

світового процесу урбанізації. 

78. Сучасна політична карта світу. Основні етапи формування сучасної політичної 

карти світу. Суверенні держави і колоніальні володіння на політичній карті світу. 

Україна на політичній карті світу. Основні форми державного правління і 

адміністративного устрою в країнах світу. 

79. Промисловість – провідна галузь світового господарства. Значення паливної 

промисловості і електроенергетики для його розвитку. Структура споживання 

паливних та енергетичних ресурсів, її динаміка. Географія нафтовидобувної 

промисловості. Країни ОПЕК у світовому видобутку нафти. Використання 

альтернативних джерел енергії. 

80. Географія чорної і кольорової металургії країн світу. Фактори, що визначають їх 

сучасну географію. Міжнародна торгівля чорними і кольоровими металами. 

81. Географія хімічних виробництв світу. Характеристика галузей хімічної 

промисловості. 

82. Особливості розвитку і сучасна галузева структура світового машинобудування. 

Провідні країни – виробники машин і обладнання. Сучасна географія основних 

галузей машинобудування. Світове автомобілебудування. 

83. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва країни світу. 

Зернове господарство як основа сільськогосподарського виробництва. 

Продовольча проблема. 

84. Транспорт як матеріальна основа міжнародного географічного поділу праці. 

Структура світового транспорту. 

85. Основні форми економічних зв’язків. Географія світової торгівлі, міжнародного 

туризму і масового відпочинку. Найбільші міжнародні політичні, економічні, 

фінансово-кредитні організації та військові союзи. ООН та її головні підрозділи. 

86. Поліцентрична система світового господарства. Групування країн світу за 

територією, населенням, рівнем індустріалізації тощо. Типологія країн світу. 



Основні тенденції їх розвитку. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у 

сучасному світі. 

87. Загальна економіко-географічна характеристика економічно високорозвинутих 

країн. Спільні типологічні риси. Країни «великої сімки». Економіко-географічна 

характеристика країн «переселенського капіталізму» 

88. Загальні типологічні риси країн, що розвиваються, їх суть і характеристика. 

Група «нових індустріальних країн». Економіко-географічна характеристика 

однієї з країн, що розвивається (за вибором). 

89. Головні тенденції розвитку колишнього соціалістичного табору. Проблеми 

соціально-економічного розвитку країн з економікою перехідного періоду. 

Економіко-географічна характеристика окремих постсоціалістичних країн 

Центральної (Східної) Європи. 

90. Загальна економіко-географічна характеристика Російської Федерації. 

Економічне районування Росії. Основні зрушення в розміщенні продуктивних 

сил країни. 

91. Економіко-географічна характеристика Республіки Білорусь. Сучасний стан і 

проблеми інтеграції Білорусії і Росії. 

92. Економіко-географічна характеристика Казахстану. Особливості територіальної 

організації виробництва. Проблеми соціально-економічного розвитку країни. 

93. Економіко-географічна характеристика країн Балтії. Аналіз сучасної соціально-

економічної ситуації і проблеми розвитку регіону. 

94. Економіко-географічна характеристика країн Закавказзя. Причини і наслідки 

збройних конфліктів у Закавказзі. 

95. Особливості геополітичного положення і економіко-географічна характеристика 

країн Центральної (Середньої) Азії. Проблеми і перспективи розвитку країн 

регіону. 

96. Предмет методики навчання географії як науки. Структура, зміст, мета і завдання 

шкільної географії. Основні завдання методики. Розкриття освітньої та виховної 

мети шкільної географії, вдосконалення її змісту; розробка та обґрунтування 

оптимальних форм і методів навчання; дослідження умов і особливостей 

формування системи географічних знань.  

97. Методи і прийоми, закономірності і принципи навчання і виховання засобами 

шкільної географії. 

98. Структура науки. Загальна методика. Окремі методики. Творчий характер 

діяльності учителя. «Рецептурна» методика. Зв’язок методики викладання з 

географічною наукою, дидактикою, психологією, логікою. 

99. Проблеми методичної науки в умовах перебудови системи народної освіти. 

Принципи варіантності та плюралізму. Проблема концепції сучасної середньої 

географічної освіти. 

100. Методи науково-педагогічний досліджень у шкільній географії. Методи 

теоретичного рівня. Методи експериментального рівня. Педагогічний 

експеримент. Етапи методичного дослідження. Теоретичні і практичні проблеми 

у шкільному курсі географії та методиці його викладання. Проблема піднесення 

інтересу школярів до географічних знань. Проблема корінного поліпшення 

методів навчання. Моделювання у методичній системі шкільної географії. 



101. Основні етапи розвитку шкільної географії і методики  її викладання в 

Україні та зарубіжній школі. Нестор – перший вітчизняний географ-літописець. 

Братські школи. Києво-Могилянська колегія. Діяльність Ф.Прокоповича, 

П.Могили. Роль М.В.Ломоносова у пропаганді географічних знань. Перші 

підручники з географії. 

102. Розвиток педагогічної думки в галузі викладання географії.  

103. Втілення в життя педагогічних ідей Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці.  

104. Педагогічна діяльність К.Д.Ушинського, М.І.Пирогова, М.В.Гоголя в галузі 

шкільної географії.  

105. Розвиток методичної та шкільної географії в радянський час.  

106. Праці М.М.Баранського, В.П.Буданова, О.О.Половкіна, В.В.Кістяковського, 

В.Г.Жерделі, В.Т.Теренова, О.І.Вівера, А.В.Даргинського, А.Є.Бібік, 

Л.М.Панчешнікової, М.К.Ковалевської, І.І.Самолова, І.С.Матросова, 

М.О.Максимова. 

107. Стан і проблеми розвитку шкільної географії  та методики її викладання в 

Україні. Праці вітчизняних методистів О.Т.Діброви, М.П.Откаленка, 

М.М.Паламарчука, В.Д.Поданчука, Л.М.Картель, Є.Й.Шиповича, П.Т.Тищенка, 

В.П.Корнєєва, О.Я.Скуратовича, М.Ю.Костриці. 

108. Перебудова системи географічної освіти в Україні в умовах проголошення 

державної самостійності. 

109. Загальноосвітні та світоглядні завдання географічної освіти в середній 

школі.  

110. Система географічних наук та її відображення у змісті і структурі шкільної 

географії.  

111. Географічні уміння і навички, що формуються у школі. Система запитань на 

уроках географії. Процес навчання географії. Навчання як двосторонній процес 

взаємозумовленої діяльності учителя та учня. Формування теоретичних знань. 

Живе слово педагога. Застосування ТЗН та інших навчальних посібників. 

Спостереження за географічними об’єктами і явищами природи. Основні етапи і 

прийоми вироблення вмінь і навичок учнів. Робота з картою і типовим планом 

характеристики географічних об’єктів. Система практичних робіт як умова 

формування умінь і навичок. Індивідуалізація навчання. Проблемний виклад 

навчального матеріалу. Принципи навчання географії. План і методика вивчення 

рідного краю. Форми організації краєзнавчої навчально-пошукової роботи.  

112. Методи навчання географії: за джерелами знань (словесні, наочні, 

практичні); за ступенем самостійного мислення (репродуктивні, проблемно-

пошукові); за ступенем управління навчальною роботою (робота під 

керівництвом учителя, самостійна робота). 

113. Методи: репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, проблемного 

викладу знань, частково-пошуковий, дослідницький. 

114. Педагогічна майстерність учителя. Усний виклад навчального матеріалу. 

Бесіда. Розповідь. Пояснення. Лекція. Навчальні конференції. 

115. Наочні методи навчання. Глобус і карта в методичній системі роботи 

вчителя географії. 

116. Методичні особливості практичних і самостійних робіт з географії. 

Малювання і креслення у навчальному процесі. Використання наочних 



посібників. Методика і організація повторення, перевірка знань. Передовий 

досвід учителів географії. 

117. Засоби навчання географії. Поєднання засобів і методів навчання географії 

на уроці. Сучасна класифікація засобів навчання.  

118. Кабінет географії та вимоги до його обладнання. Обладнання робочого місця 

вчителя та учня.  

119. Географічний майданчик, обладнання і організація систематичних 

спостережень. 

120. Географічні карти як джерело географічних знань. Глобус та методичні 

особливості роботи з ним. Робота з картинами та екранними посібниками. 

121. Динамічні звукові посібники. Особливості використання інформації радіо і 

телебачення. 

122. Програмоване навчання (безмашинне і машинне). 

123. Форми організації навчання географії. Проблеми сучасного уроку, вимоги 

до уроку.  

124. Нетрадиційні і нестандартні уроки і їх місце у системі навчання. Типи і 

структура уроків географії. Характеристика основних типів уроків з географії.  

125. Класифікація домашніх завдань з географії.  

126. Підготовка учителя географії до уроку. Планування навчальної роботи. 

Використання передового досвіду вчителів географії.  

127. Факультативні заняття, їх зміст, організація та методика проведення. 

Додаткові, індивідуальні консультації. 

128. Екскурсії з географії. Позакласна робота з географії. Значення, організаційні 

форми, зміст і методика проведення екскурсій.  

129. Географічні гуртки, конференції, тематичні вечори, олімпіади, «тижні 

географії».  

130. Туристсько-краєзнавча робота в школі, підготовка й проведення 

туристських походів.  

131. Передовий досвід учителів географії в організації позакласної роботи в 

школі. 

132. Шкільні курси географії в навчальних закладах України. Їх зміст, структура і 

основні завдання. Особливості викладання. Передовий досвід вчителів. 

133. Система самостійних і практичних робіт в курсах: природознавство; 

географія світу; географія України; економічна і соціальна географія світу; 

основи економічних знань. 

134. Школи і класи з поглибленим вивченням географії. Диференційоване 

навчання в позаурочний час. Курси за вибором (глобальні проблеми людства та 

шляхи їх розв’язання).  

135. Факультативні заняття, їх мета і організація. Різні варіанти навчальних 

планів. 

136. Професійне самовиховання і самовдосконалення учителя географії. 

Теоретична самопідготовка, самооцінка власної педагогічної діяльності, творче 

запровадження вивченого досвіду у своїй діяльності, розширення краєзнавчого 

кругозору, розробка власних варіантів уроків, позакласних заходів.  

137. Науково-пошукова і експериментальна діяльність учителя географії. 

138. Учителі-новатори. Організація їхньої праці. 



139. Народна педагогіка, етнопедагогіка та педагогіка як окрема наука.  

140. Предмет, основні категорії педагогіки, методи наукових досліджень.  

141. Особистість учнів, розвиток, виховання і формування особистості.  

142. Проблеми мети в педагогіці.  

143. Мета національного виховання.  

144. Суть і зміст процесу виховання в національній школі. Закономірності та 

принципи виховання.  

145. Принципи національного виховання.  

146. Засоби, методи і прийоми виховання.  

147. Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.  

148. Формування світоглядних позицій і розумовий розвиток школярів. 

149. Соціальний розвиток особистості школяра.  

150. Особистість і колектив.  

151. Основи виховної роботи в дитячих громадських організаціях.  

152. Виховні функції класного організатора та соціального педагога. Духовний 

розвиток особистості.  

153. Моральне та естетичне виховання.  

154. Трудове та економічне виховання.  

155. Система профорієнтації.  

156. Виховання свідомої дисципліни.  

157. Основи правового виховання.  

158. Позакласне і позашкільне виховання і навчання.  

159. Спільна виховна діяльність школи, сім’ї та громадськості. 

160. Предмет і основні категорії дидактики.  

161. Процес навчання, його структура.  

162. Різні підходи до навчання і їх характеристика.  

163. Зміст освіти в національній школі.  

164. Методи і засоби навчання.  

165. Форми організації навчання.  

166. Урок в сучасній школі.  

167. Контроль, оцінка та облік навчальних досягнень учнів. 

168. Система освіти в Україні.  

169. Методична робота в школі. Передовий педагогічний досвід. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума 

балів за 

100-

бально

ю 

шкалою 

Оцінк

а в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки 

ЕСТS 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компе-

тентості 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 A відмінно 
Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

Високий 

(творчий) 
відмінно   



використовувати набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна 

Достатній 

(конструкт

ивно- 

варіативни

й) 

добре  

75-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок 

69-74 D задовільно 

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких 

є значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродук-

тивний) 

задовільно  

60-68 E достатньо 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX незадовільно  

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно

-

продуктивн

ий) 

незадовільно  
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