
Вступний іспит з Географії 
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр 

 
Варіант 0 

 
1. Тихий океан найтепліший тому, що 

А) має найбільшу ширину шельфу й материкового схилу 
Б) відокремлений масивом суші від Антарктиди 
В) не має водного сполучення з Північним Льодовитим океаном 
Г) найширша його частина знаходиться в тропічних широтах  

 
 
2. У межах якої з тектонічних структур на території України сформувалися 
найбільші родовища залізних, титанових та нікелевих руд? 

А) Карпатської складчастої системи 
Б) Донецької складчастої споруди 
В) Українського щита 
Г) Воронезького кристалічного масиву 

 
 
3. Рівень урбанізації в країні визначається 

А) за часткою міських жителів у загальній кількості населення 
Б) за кількістю мешканців міст у розрахунку на одиницю площі країни 
В) як співвідношення кількості міських і сільських населених пунктів 
Г) як величина внутрішніх міграцій із сіл до міст і селищ міського типу 

 
 
4. Галуззю господарства, розвиток, розміщення та ефективність якої 
безпосередньо залежить від рельєфу місцевості, є 

А) теплоелектроенергетика 
Б) нафтохімічна промисловість 
В) роздрібна торгівля 
Г) автомобільний транспорт 

 
 
5. Прикладом якої форми суспільної організації виробництва є поєднання на 
одному підприємстві в Запоріжжі виробництва титану й магнію з випуском 
соляної кислоти, емалей, титанового білила? 

А) комбінування 
Б) спеціалізації 
В) кооперування 
Г) концентрації 

 
 



6. Який чинник визначив спеціалізацію Криворізького промислового вузла? 
А) розташування міста на річці Дніпро 
Б) розробка біля міста родовищ корисних копалин 
В) формування в місті науково-дослідної бази 
Г) високі темпи росту кількості населення 
 

7. Який висновок було зроблено М.М. Миклухо-Маклаєм на основі 
досліджень, проведених на березі затоки Астролябія (нині Берег Маклая)? 

 
 
А) острови між Австралією та Євразією мають материкове походження 
Б) народи планети знаходяться на різних етапах демографічного переходу 
В) виникнення расових відмінностей зумовлене природними умовами життя 
людей 
Г) аборигени Австралії та Океанії є вихідцями з Південної та Східної Азії 
 
8. Укажіть приклад збільшення негативного впливу на стан довкілля. 

А) збільшення частки бурого вугілля в енергетичному балансі 
Б) створення ландшафтних парків у районах скупчення териконів 
В) модернізація систем очистки води на підприємствах 
Г) зменшення матеріаломісткості промислового виробництва 

 
9. Найбільшим показником лісистості (частки лісів у площі регіону) 
вирізняється 

А) Західна Європа 
Б) Південно-Західна Азія 

В) Латинська Америка 
Г) Східна Африка 

 
10. Яка гірська система знаходиться на материку Північна Америка? 

А) Аппалачі  
Б) Атлас 

В) Анди 
Г) Великий Вододільний хребет  

 



 
 
11. Австралія характеризується 

А) високою густотою населення 
Б) високим показником людського розвитку 
В) високою забезпеченістю трудовими ресурсами 
Г) високим природним приростом населення 

 
 
12. Який чинник зумовив переміщення швейних виробництв із США та країн 
Західної Європи в Китай та країни Південно-Східної й Південної Азії? 

А) сприятливіші природні умови 
Б) нижча ціна робочої сили 
В) вищий рівень кваліфікації працівників 
Г) забезпеченість сучасним устаткуванням 

 
 
13. Визначте правильне поєднання «сільськогосподарська культура – 
найсприятливіші кліматичні умови для її вирощування – країна, що 
спеціалізується на вирощуванні цієї культури». 

А) цукрова тростина - субтропічний - Канада 
Б) льон-довгунець - мусонний - Єгипет 
В) бавовник - помірно континентальний - Японія 
Г) каучуконосні дерева - екваторіальний - Індонезія 
 
 

14. Яка галузь господарства є домінуючою в структурі виробництва 
Причорноморського економічного регіону України? 

А) чорна металургія, авіаційне машинобудування 
Б) рекреаційні та туристичні послуги 
В) сільське господарство, харчова промисловість 
Г) кольорова металургія, текстильна промисловість 
 
 

15. Темношкірі «лісові люди» з тонкими губами, дуже широким носом і 
середнім зростом 140-145 см - це 

А) араби Північної Африки 
Б) ефіопи Східної Африки 
В) пігмеї Екваторіальної Африки 
Г) бушмени Південної Африки 

 
 
 
 
 



16. Чому в південно-західній частині Північної Америки річкова мережа 
розвинута слабо, а на південному сході вона густа? 

А) відрізняється тектонічна будова цих регіонів 
Б) ці частини континенту мають різний рельєф 
В) в цих регіонах неоднакові кліматичні умови 
Г) ці території різняться рівнем господарського освоєння 

 
 
17. Який населений пункт на території України знаходиться найближче до 
Ґринвіцького меридіана? 

А) м. Чоп 
Б) м. Київ 
В) с. Грем'яч 
Г) смт Добровеличківка 
 
 

18. У якому заповіднику збережено унікальне поєднання ландшафтів 
грабово-дубових лісів, лучних степів, заплавних островів? 

А) Карпатському 
Б) Канівському 
В) Карадазькому 
Г) Поліському 

 
 
19. Який чинник визначив спеціалізацію Запоріжжя як центру кольорової 
металургії? 

А) наявність місцевої сировини 
Б) родовища коксівного вугілля 
В) науково-дослідна база 
Г) потужні електростанції 

 
 
20. У якому економічному районі України основними забруднювачами 
повітря є Зміївськая ТЕС, ВАТ «Шебелинкагазпром», ВАТ «Сумихімпром»? 

А) Придніпровському 
Б) Центральному 
В) Північно-Східному 
Г) Північно-Західному 

 


