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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму вступного іспиту з географії розроблено за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Мета вступного іспиту – перевірка рівня теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра та мають право 

складати вступні випробування у формі вступного іспиту згідно з Правилами 

прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2021 році. 
 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
Знаннєвий компонент Діяльнісний компонент 

 називає об’єкт дослідження 

географічної науки; структурні компоненти 

географічної науки; знає видатних 

мандрівників; пояснює значення поняття 

«геосистема»; 

 називає елементи карти; 

 пояснює основні картографічні поняття 

і терміни; відмінності різних видів масштабу, 

картографічних проекцій; знає основні умовні 

позначення топографічних карт; 

 називає види рухів Землі, параметри та 

наслідки осьового й орбітального рухів 

планети; поясів освітлення; 

 розпізнає на схемах руху Землі точки 

сонцестоянь і рівнодення; 

 називає внутрішні шари Землі, склад 

материкової та океанічної земної кори, 

структурні елементи літосферних плит, 

основні форми рельєфу; 

 пояснює зміст понять «літосфера», 

«земна кора», «мінерали», «гірські породи», 

«корисні копалини», «рельєф», «рівнини», 

«гори»; особливості руху літосферних плит; 

 розуміє механізми руху літосферних 

плит, виникнення землетрусів, вулканів, 

зсувів; формування рельєфу; 

 знає закономірності розміщення 

основних форм рельєфу, сейсмічних поясів, 

родовищ корисних копалин; правила 

поведінки під час землетрусу; 

 називає складники атмосфери, 

елементи погоди, кліматотвірні чинники й 

 розрізняє рівні геосистем; методи 
географічних досліджень; 

 аналізує зміни в уявленнях про форму, 

розміри та рухи Землі; 
 розпізнає види карт за просторовим 

охопленням, масштабом, змістом; 

 розрізняє географічні та прямокутні 

координати точок, види масштабу, азимуту; 
 уміє користуватися різними видами 

масштабу; 

 порівнює форми й площі материків, 

океанів, країн на картах світу, побудованих у 

різних проекціях; 

 визначає за картами об’єкти, напрямки, 

відстані в градусах і кілометрах (метрах), 

географічні координати; визначає за 

топографічною картою географічний і 

магнітний азимути, географічні та прямокутні 

координати точок, абсолютну і відносну 

висоту місцевості, падіння річки; 

 читає плани місцевості, тематичні й 

топографічні карти;  

 описує за топографічною картою 

рельєф ділянки місцевості; 

 розв’язує задачі за планом місцевості, 

топографічною та географічною картою. 

 установлює послідовність зміни пір 

року у Північній та Південній півкулі; 

причини зміни пір року; 

 розв’язує задачі на визначення 

місцевого і поясного часу, на перехід від 

місцевого часу до поясного; 

 визначає висоту рівнин і гір за 
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типи клімату;  

 розрізняє поняття «погода» і «клімат»; 

синоптичну і кліматичну карти; циклон та 

антициклон, теплий і холодний фронт; 

 розпізнає погоду під час проходження 

циклону, антициклону, холодного і теплого 

атмосферних фронтів; 

 знає просторове розташування 

кліматичних поясів та областей; поясів 

освітленості, теплових і кліматичних поясів; 

закономірності розподілу температури, 

атмосферного тиску й опадів на Землі; 

постійні та сезонні вітри; 

 називає складові Світового океану, вод 

суходолу, . знає просторове розміщення 

найважливіших гідрографічних об’єктів за 

картою; 

 розпізнає на контурних картах, 

картосхемах частини Світового океану, 

найбільші річки, озера; 

 розрізняє поняття: внутрішнє та 

окраїнне море, затока і протока, острів та 

півострів, витік і гирло, права і ліва притока, 

долина річки і річище, заплава і тераса; 

 формулює залежність між 

тектонічною, геологічною будовою, рельєфом, 

кліматом і водами суходолу; 

 знає межі та складові біосфери; дає 

визначення понять «біосфера», «ґрунт», 

«рослинність», тваринний світ; 

 розуміє особливості взаємодії біосфери 

з літосферою, атмосферою, гідросферою. 

 дає визначення понять «природний 

комплекс», «географічна оболонка», 

«природна зона», «антропосфера»; 

 називає компоненти природного 

комплексу; 

 пояснює процеси взаємодії літосфери, 

атмосфери, гідросфери, біосфери; 

 називає і знаходить на карті великі 

водні об’єкти в кожному океані - моря, затоки, 

протоки; різні за походженням острови; теплі 

й холодні течії; 

 знає основні етапи освоєння та 

дослідження океанів; знає дослідників 

материків, особливості тектонічної будови, 

рельєфу, розміщення кліматичних поясів, 

внутрішніх вод, природних зон на материках; 

 називає і знаходить на карті 

Середземне, Червоне моря; Гвінейську, 

Аденську затоки; Мозамбіцьку, Гібралтарську, 

протоки; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; 

фізичною картою; 

 розрізняє магматичні, осадові й 

метаморфічні гірські породи; 

 порівнює рівнини й гори за висотою, 

походженням; 

 аналізує причини і наслідки зовнішніх і 

внутрішніх процесів у літосфері; 

 пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх 

процесів на формування рельєфу земної 

поверхні; 

 пояснює зміни температури повітря, 

атмосферного тиску протягом доби, сезону, 

року та їх розподіл на Землі за картою; дію 

кліматотвірних чинників на формування типів 

клімату; 

 читає синоптичні та кліматичні карти; 

графіки зміни (добової, місячної, річної) 

температури повітря, діаграми хмарності та 

розподілу опадів, рози вітрів; 

 розв ’язує задачі на зміну температури 

повітря, атмосферного тиску з висотою; 

визначення показників абсолютної та 

відносної вологості повітря; 

 прогнозує погоду за описом місцевих 

ознак та синоптичною картою; 

 встановлює сукупність чинників, які 

формують клімат певної місцевості; 

 характеризує типи клімату; 

 визначає типи клімату за кліматичними 

діаграмами; аналізує процеси взаємодії 

атмосфери з літосферою; 

 аналізує схему світового кругообігу 

води, класифікує моря, річки, озера, болота, 

льодовики за різними критеріями; 

 застосовує гідрографічні поняття для 

опису (характеристики) гідрографічних 

об’єктів;  

 характеризує типи водних мас; 

 використовує топографічні, фізичні, 

кліматичні карти для характеристики 

гідрографічних об’єктів;  

 визначає за картою падіння, похил 

річки; 

 читає карти ґрунтів; 

 розрізняє типи ґрунтів за основними 

характеристиками, визначає типи ґрунтів за 

типовими рослинами і тваринами; 

 встановлює сукупність чинників, які 

формують ґрунти рослинний і тваринний світ 

певної місцевості; 

 характеризує типи ґрунтів; 

 розрізняє природні зони й висотні 
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гори Атлас, Драконові, Капські; Ефіопське 

нагір’я; Східноафриканське плоскогір’я; 

вулкан Кіліманджаро; річки Ніл, Конго, Нігер, 

Замбезі, Оранжева; водоспад Вікторія; озера 

Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; пустелі 

Сахара, Наміб; 

 називає і знаходить на карті Коралове і 

Тасманове моря, затоки Карпентарія і Велика 

Австралійська, Великий Бар’єрний риф, острів 

Тасманія, Західно-Австралійське плоскогір’я, 

Центральну низовину, Великий Вододільний 

хребет); річки Муррей і Дарлінг, озеро Ейр, 

Велику Піщану пустелю, Велику пустелю 

Вікторія; 

 називає і знаходить на карті Карибське 

море; протоки Магелланову і Дрейка; острови 

Вогняна Земля, Фолклендські та Галапагоські; 

Амазонську, Орінокську та низовини, 

Бразильське й Гвіанське плоскогір’я; гори 

Анди; річки Амазонка, Парана та Оріноко; 

водоспади Анхель та Ігуасу; озера Маракайбо, 

Тітікака; пустелю Атакама; 

 розрізняє Антарктику й Арктику;  

 називає і знаходить на карті 

Антарктичний півострів, моря Ведделла, 

Росса; 

 називає і знаходить на карті затоки: 

Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, 

Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, 

Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі 

Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг; 

річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо; 

Ніагарський водоспад;  

 називає і знаходить на карті моря: 

Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, 

Азовське, Баренцове; затоки: Біскайська, 

Бенгальська, Перська; острови: Велика 

Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, 

Японські, Великі Зондські (Калімантан, 

Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі-Ланка, 

Тайвань; півострови: Балканський, 

Апеннінський, Піренейський, 

Скандинавський, Таймир, Чукотський, 

Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, 

Індостан, Аравійський, мала Азія; рівнини: 

Східноєвропейська, Західносибірська, Велика 

Китайська, Прикаспійська, 

Середньодунайська, Індо-Гангська, 

Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, 

Середньосибірське, Казахський 

дрібнособковик; гори: Піренеї, Альпи, 

Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, 

пояси; позитивні й негативні наслідки впливу 

людської діяльності на природні комплекси; 

 порівнює основні природні зони Землі; 

 аналізує взаємодію компонентів 

природи у природному комплексі на суходолі 

та океані, вирізняє наслідки взаємодії 

оболонок Землі; 

 характеризує географічне положення 

Тихого, Атлантичного, Індійського та 

Північного Льодовитого океанів;  

 пояснює виникнення форм рельєфу дна 

океанів, островів;  

 порівнює властивості водних мас 

різних частин у кожному океані; органічний 

світ різних частин Світового океану; 

 обгрунтовує вплив клімату на 

температуру й солоність водних мас в океанах 

 аналізує рухи води в океані та схему 

течій в океанах; 

 характеризує географічне положення 

материків;  

 визначає за градусною сіткою 

протяжність материків з півночі на південь та 

із заходу на схід; типи клімату за кліматичною 

картою та кліматичними діаграмами; зональні 

типи ґрунтів за картою природних зон; 

 пояснює розміщення кліматичних 

поясів; 

 порівнює розміщення кліматичних 

поясів і природних зон в Африці, Австралії та 

Південній Америці; 

 пояснює пристосування організмів до 

життя в Антарктиці; 

 порівнює рельєф Північної і Південної 

Америки; 

 порівнює типи клімату в межах 

помірного поясу Євразії, висотні пояси в 

різних гірських системах; 

 порівнює природні зони Євразії та 

Північної Америки; 

 установлює причини різноманітності 

природи Євразії; 

 характеризує фізико-, економіко-, 

політико-географічне положення України; 

 визначає за картою координати крайніх 

точок, протяжність території України в 

градусах і кілометрах; 

 аналізує фізико-географічне положення 

території України, обгрунтовує вплив фізико-

географічного положення України на природу 

її території; 

 узгоджує київський час із часом в 
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Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); 

нагір’я: Тибет, Іранське; вулкани: Гекла, 

Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма; 

пустелі: Каракуми, Гобі; річки: Рейн, Дунай, 

Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, 

Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, 

Тигр; озера: Каспійське, Женевське, Світязь, 

Ладозьке, Байкал, Мертве море; 

 знає розміри держави, країни з якими 

Україна має кордони, сучасний 

адміністративно-територіальний устрій; 

розрізняє фізико-, економіко-, політико-

географічне положення держави; 

 називає адміністративно-територіальні 

одиниці України; 

 показує на карті суходільні і морські 

кордони: суходіл і територіальні води, крайні 

точки України, країни-сусіди України; 

географічні центри України; географічний 

центр Європи в Україні; 
 формулює визначення понять 

«платформа», «щит», «плита», «область 
складчастості»; називає та знаходить на карті 
тектонічні структури: Східноєвропейська 
платформа, Український щит, Волино- 
Подільська плита, Дніпровсько-Донецька 
западина, Причорноморська западина, 
Скіфська платформа, Донецька складчаста 
область, Карпатська і Кримська складчасті 
системи; низовини: Придніпровська, 
Причорноморська, Закарпатська, Поліська; 
височини: Придніпровська, Подільська, 
Донецька, Приазовська, Хотинська (г. Берда); 
гори: Українські Карпати (г. Говерла), 
Кримські (г. Роман-Кош); 

 називає основні кліматотвірні чинники, 

кліматичні показники, типи клімату; 

небезпечні погодні явища; пояснює дію 

кліматотвірних чинників; розрізняє кліматичні 

умови й кліматичні ресурси, види кліматичних 

ресурсів; 

 формулює визначення понять 

«річковий стік», «витрата води», «водні 

ресурси», «твердий стік», «падіння річки», 

«похил річки»; 

 називає та знаходить на картах річкові 

системи: Дніпра, Сіверського Донця, 

Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного 

Бугу; озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир; 

лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний, 

Дністровський; 

 називає основні чинники 

ґрунтоутворення та типи ґрунтів, пояснює 

особливості поширення ґрунтів 

інших годинних поясах; 

 аналізує за картами розподіл сонячної 

енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, 

циклонів та антициклонів, характеризує 

річний розподіл кліматичних показників у 

межах України; 

 визначає за кліматичною картою 

закономірності розподілу температури, 

повітря та опадів на території України; 

 читає синоптичні карти; 

 встановлює взаємозв’язки між 

рельєфом, кліматом та густотою річкової 

мережі, характером течії, режимом річок в 

Україні; 

 пояснює особливості живлення та 

водного режиму річок, озер в різних регіонах 

України; 

 визначає падіння та похил річки; 

 характеризує основні типи ґрунтів, 

ґрунтові ресурси України, аналізує карту 

ґрунтів України, порівнює типи ґрунтів в 

Україні; 

 характеризує основні типи рослинного 

покриву України; фауністичний склад лісів, 

луків, степів, боліт, водойм; 

 аналізує карту рослинності і карту 

тваринного світу України, вплив господарської 

діяльності людини на рослинний покрив і 

поширення тварин; 

 обчислює показники народжуваності, 

смертності, природного й механічного руху; 

 розрізняє міські і сільські населені 

пункти, типи міст за людністю і функціями, 

темп і рівень урбанізації; 

 характеризує національний склад 

населення України за сукупністю 

картографічних і статистичних матеріалів; 

найпоширеніші релігійні конфесії в Україні; 

 порівнює етнічний склад населення 

регіонів України; 

 показує.на карті і називає 

однонаціональні й багатонаціональні країни, 

райони розселення національних меншин в 

Україні; 

 визначає показники безробіття; 

 знаходить на карті країни «Великої 

сімки»; 

 характеризує особливості розміщення 

рослинництва й тваринництва в світі та 

Україні; сільськогосподарські зони, лісові 

пояси; 

 визначає основні зернові й технічні 
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 називає видовий склад рослинності й 

тваринного світу в Україні; рослинні 

угруповання, занесені до Зеленої книги 

України, окремі ендемічні і зникаючі види 

рослин, розпізнає зображення рослин і тварин, 

що занесені до Червоної книги України; 

 називає і знаходить на картах біосферні 

заповідники: Асканія- Нова, Карпатський, 

Дунайський, Чорноморський; природні 

заповідники: Карадазький, Український 

степовий, Медобори, Канівський, Поліський; 

національні природні парки: Карпатський, 

Шацький, Подільські Товтри; 

 знає чисельність населення світу й 

України; приклади країн з різними типами 

відтворення населення; 

  називає й показує на карті регіони 

світу, країни, області в Україні:з найбільшою 

кількістю населення; найбільшим і 

найменшим природним приростом; країни з 

найбільш численною українською діаспорою; 

 формулює поняття «природний рух 

населення», «природний приріст населення», 

«демографічний вибух», «демографічна 

криза», «демографічний перехід», 

«демографічне старіння», «демографічна 

політика», «еміграція», «імміграція», «сальдо 

міграцій»; 

 знаходить на карті регіони світу, 

країни, області в Україні з найбільшою і 

найменшою густотою населення та рівнем 

урбанізації, найбільші агломерації, світові 

міста, найбільші міста в Україні; 

 формулює визначення понять 

«урбанізація», «субурбанізація», «хибна 

урбанізація», «агломерація», «мегалополіс», 

«мегаполіс», «світові міста»; 

 називає найпоширеніші мовні сім'ї; 

світові релігії; регіони домінування світових 

релігій; розуміє поняття «раса», «нація», 

«етнос», «народ», «мовна сім’я», «світова 

релігія»; 

 розрізняє поняття «трудові ресурси», 

«економічно активне населення», знає 

причини безробіття; 

 називає ознаки понять «національна 

економіка», «валовий внутрішній продукт»; 

 називає види діяльності в сільському 

господарстві, види сільськогосподарських 

угідь; 

 називає і знаходить на картах 

різного масштабу найбільші басейни нафти і 

культури, що їх вирощують : у помірному, 

субтропічному і тропічному кліматичних 

поясах, та обгрунтовує встановлені 

відмінності; 

 пояснює розміщення ТЕС, АЕС в 

країнах світу та в Україні; 

 обгрунтовує рівень розвитку металургії 

в країнах, які забезпечені сировиною або 

мають значні обсяги споживання; країн, що 

виплавляють найбільше в світі та Європі 

алюмінію, титану, міді; 

 обґрунтовує розміщення виробництва 

автомобілів, літаків, морських суден, 

промислового обладнання, електротехнічної та 

електронної продукції побутового 

призначення, сільськогосподарської техніки в 

світі та в Україні; 

 аналізує статистичні дані щодо обсягів 

виробництва та експорту машин і обладнання 

у світі та в Україні; 

 обґрунтовує роль кожного виду 

транспорту в перевезенні вантажів та 

пасажирів в Україні, домінуючу роль 

транспорту в експорті послуг Україною; 

 аналізує карти транспортних шляхів 

світу та України; 

 характеризує поширення глобальних 

проблем, особливості їхнього прояву на 

території України. 
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природного газу; 

 знає типи електростанцій за джерелом 

енергетичних ресурсів та основні чинники їх 

розміщення; 

 знає основні види чорних і кольорових 

металів; 

 знає чинники розміщення окремих 

машинобудівних виробництв; називає і 

знаходить на картах найбільші країни-

виробники машин та устаткування - США, 

Канада, країни ЄС, Японія, Китай; 

 знає види транспорту, істотні ознаки 

понять «транспортний вузол», «транспортна 

магістраль», «міжнародний транспортний 

коридор»; 

 формулює поняття «кредит», 
«фінансовий центр», «офшор», «аутсорсинг», 
«технопарк», «технополіс»; 

 називає основні показники, які 
визначають місце країни у регіоні та світі;: 
домінуючі; складники третинного, вторинного 
та первинного секторів економіки країн 
високорозвинених, середньорозвинених країн 
та країн, що розвиваються; 

 називає і знаходить на карті світові 

міста, осередки промисловості, найбільші 
морські порти, аеропорти, фінансові та 
туристичні центри на території країни; 

 називає і знаходить на карті країни, що 

володіють ядерною зброєю, 

конфліктонебезпечні регіони Європи та світу; 

найбільші в світі райони екологічної 

катастрофи. 
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3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

  

№ Назва розділу, теми Зміст навчального матеріалу 

І. Загальна географія 

1.1 

Географія як наука, 

розвиток географічних 

досліджень 

Географія як система наук. Об’єкт дослідження географічної 

науки. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. 

Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень.  

Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. 

Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. 

Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження та 

їх значення. 

1.2 
Способи зображення 

Землі 

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, 

аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план 

місцевості», «географічна карта», «топографічна карта». 

Орієнтування за місцевими ознаками, поняття «азимут». 

Використання азимутів. 

План місцевості, його основні ознаки. Визначення напрямків на 

плані. Читання плану. 

Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної 

сітки. Правила відліку географічної широти і географічної 

довготи. Визначення . географічних координат об'єктів, 

напрямків, відстаней за градусною сіткою на карті й глобусі. 

Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на 

загальногеографічних та тематичних картах. Сутність 

генералізації. Легенда карт. Визначення абсолютної та 

відносної висоти  місцевості, глибини морів і океанів. 

Види масштабу. Способи вимірювання відстаней на 

географічних картах. . Класифікація карт. Топографічна карта: 

проекція, розграфлення. Прямокутна (кілометрова) сітка. 

Географічні і прямокутні координати. Основні умовні 

позначення топографічних карт для зображення об’єктів 

місцевості та рельєфу. Визначення на топографічній карті 

географічних та прямокутних координат окремих точок, 

географічних та магнітних азимутів, абсолютних та відносних 

висот точок, 

 

1.3 

Географічні наслідки 

параметрів і рухів Землі 

як планети 

Геоїд. 

Показники руху Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в 

географічній оболонці. Основні види часу. Визначення 

місцевого та поясного часу, перехід від місцевого часу до 

поясного. Пояси освітленості на Землі. Змінюваність висоти 

Сонця над горизонтом та тривалості світлового дня. 

Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні 

наслідки. Причини зміни пір року. 



11 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Вступний іспит проводиться у формі тестування.  

1.4 Літосфера та рельєф 

Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера», 

«літосферна плита», «тектонічні структури», «платформа», 

«плита, «складчаста область». Будова та типи земної кори, 

гірські породи й мінерали, що її складають. Корисні копалини, 

їх класифікація за походженням. Геологічне літочислення, 

геологічний вік.  Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в 

земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи літосферних плит. 

Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси 

Землі. 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні: 

вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, 

льодовиків. 

Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) 

процесів. 

Основні форми земної поверхні: гори і рівнини. Різноманітність 

та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини 

світу. Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та 

найдовші гори світу. Рельєф дна Світового океану. 

Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив 

діяльності людини на рельєф. Унікальні форми рельєфу земної 

кулі, їх охорона. 

1.5 Атмосфера та клімат 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері. 

Сонячна радіація, її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. 

Теплові пояси та їх межі (тропіки і полярні кола). Температура 

земної поверхні та повітря. Добовий і річний хід температури 

повітря, причини його коливання. Графіки зміни температури 

повітря. Зміни температури повітря з висотою і розподіл 

залежно від кута падіння сонячних променів. Показники 

температури повітря на кліматичній карті. Атмосферний тиск: 

причини і наслідки його зміни у тропосфері. Основні пояси 

атмосферного тиску Землі. Вітер: причини виникнення, 

напрямки, сила, швидкість, їх визначення. Роза вітрів. Загальна 

циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. 

Сезонні та місцеві вітри. Позначення вітрів на кліматичній 

карті. 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, 

хмарність. Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні види, 

вимірювання. Карта розподілу опадів. 

Повітряні маси й атмосферні фронти. . Погода, добові та сезонні 

коливання її метеорологічних елементів. Спостереження за 

погодою та її. прогнозування. Синоптична карта. Практичне 

значення прогнозів погоди. Поняття «клімат». Кліматична 

карта. Кліматичні пояси та області. Кліматодіаграми. 

Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, 

близькості до океанів, рельєфу, антропогенного впливу. 

Вплив клімату та погоди на господарську діяльність. 
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1.6 Гідросфера 

Поняття «гідросфера» та її основні складові. Запаси води на 

Землі. 

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. 

Острови в океані. Вплив процесів у літосфері на природу 

океанів. Роль Океану у формуванні гірських порід і рельєфу 

узбережжя. Властивості вод Світового океану та причини їх 

неоднорідності. Водні маси. Рухи води в  Світовому океані. 

Вплив атмосферних процесів на Світовий океан. Роль Світового 

океану у формуванні повітряних потоків у тропосфері. Життя в 

океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Води 

суходолу, чинники їх нерівномірного . розподілу. Взаємозв’язок 

клімату і вод суходолу. Річка: річкова система, басейн річки, 

річкова долина. Найдовші річки. Взаємозв’язок геологічної 

будови, рельєфу, річкової мережі на території. Пороги і 

водоспади. Живлення, водний режим і робота річок. 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних 

улоговин, солоністю: Найбільші і найглибші озера земної кулі. 

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні 

водойми і: .водотоки. Льодовики, особливості їх утворення й 

поширення. Утворення і поширення багаторічної 

мерзлоти. Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній 

корі. Термальні і мінеральні води. 

Ресурсний потенціал Світового океану. Прісна вода як ресурс. 

1.7 Біосфера та грунти 

Поняття «біосфера», її межі. Складові біосфери, особливості їх 

поширення на земній кулі. Рослинність суходолу і океану. 

Тваринний світ суходолу і океану. Природні чинники 

формування ареалів поширення рослин і тварин. Закономірності 

поширення живих організмів на суходолі і в океанах. Біологічні 

ресурси. 

Ґрунт – «дзеркало» ландшафту. Грунтотвірні чинники. Типи 

ґрунтів. Карта ґрунтів. 

Вплив господарської діяльності людини на грунтовий покрив, 

рослинність і тваринний світ суходолу та океану. 

1.8 Природні комплекси 

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між 

компонентами природи. Географічна оболонка – найбільший 

природний комплекс Землі, її межі та властивості. Загальні 

закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку 

географічної оболонки. Антропосфера. 

Природні зони Землі, їх особливості. 

Карта природних зон. Чинники порушення широтної 

зональності на планеті. Азональні природні комплекси. 

Зміна природних комплексів під впливом господарської 

діяльності людини. 

2. Географія материків і океанів 

2.1 

Океани: Тихий океан, 

Атлантичний океан, 

Індійський океан, 

Північний Льодовитий 

океан 

Особливості фізико-географічного положення океанів. Історичні 

відомості про освоєння та дослідження різних частин Світового 

океану. Походження океанічних западин унаслідок руху 

літосферних плит. Геологічна будова та рельєф дна океанів. 

Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні 

течії. Своєрідність органічного світу океанів. Природні ресурси 

океанів та їх використання. Проблема забруднення океанічних 

вод. 
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2.2 Африка 

План географічної характеристики материка. 

Географічне положення Африки. Дослідження материка. 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Загальні риси 

клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: 

головні річкові системи, озера, басейни підземних вод. 

Використання водних ресурсів. 

Природні зони, закономірності їх розміщення. Стихійні явища 

природи. Екологічні проблеми. 

2.3 Австралія 

Своєрідність географічного положення Австралії. Історія 

відкриття і дослідження. Тектонічна будова, рельєф, корисні 

копалини. 

Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси та типи клімату 

Австралії. Води суходолу. Своєрідність і унікальність 

органічного світу материка. Природні зони. Зміна природи 

материка людиною. 

2.4 Південна Америка 

Географічне положення Південної Америки. Дослідження 

материка. Тектонічні структури, рельєф. Закономірності 

поширення родовищ корисних копалин. Загальні риси клімату. 

Кліматичні пояси і типи клімату. Найбільші річки та озера. 

Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміни природи 

материка людиною. 

Сучасні екологічні проблеми. 

2.5 Антарктида 

Своєрідність географічного положення материка. Антарктида й 

Антарктика. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові ' 

дослідження материка. Міжнародне. співробітництво у 

дослідженні природних умов і природних ресурсів. Українська 

дослідна станція «Академік Вернадський». Тектонічна будова, та  

рельєф Антарктиди. Кліматичні умови. Рослинний і тваринний 

світ. Природні ресурси та їх охорона. . 

2.6 Північна Америка 

Географічне положення Північної Америки. 

Історія відкриття материка. Тектонічні структури, рельєф, 

корисні копалини. 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води 

суходолу. Основні річкові системи. Найбільші озера, їх 

походження. Особливості: розміщення природних зон. Зміни 

природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. 

2.7 Євразія 

Географічне положення Євразії. Поділ материка на дві частини 

світу. Дослідження материка. Тектонічна будова. Рельєф, роль 

внутрішніх і. зовнішніх сил у його формуванні. Вплив давнього 

материкового зледеніння на форми рельєфу, материка. Корисні 

копалини. Загальні риси клімату: Кліматичні пояси і типи - - 

клімату. Води суходолу. Природні зони. Вертикальна поясність. 

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, 

віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. 

3. Фізична географія України 

3.1 

Географічне положення, 

формування території 

України 

Формування території, розміри, кордони, адміністративно-

територіальний поділ. . Географічне положення (фізико-, 

економіко-, політико-географічне) України. Розташування 

території України стосовно годинних поясів. 
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3.2 

Рельєф, тектонічна, 

геологічна будова 

мінеральні ресурси 

Форми земної поверхні на території України. Простягання 

низовин, височин, гір, річкових долин. Карта України «Фізична 

поверхня». Основні тектонічні структури. Карта України 

«Тектонічна будова». Зв’язок рельєфу з тектонічними 

структурами. Геологічна будова. Неотектонічні рухи. Вплив 

геологічної будови та тектоніки на діяльність людини. 

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні 

чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і 

діяльність людини. 

Господарська оцінка рельєфу. Чинники виникнення 

несприятливих геологічних і геоморфологічних процесів та 

шляхи запобігання їм. 

Корисні копалини , їх класифікація за – використанням, 

закономірності поширення на території України. Паливні 

корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони 

видобування вугілля, нафти, природного газу, торфу. Рудні та 

нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та 

видобування. Мінеральні води та грязі. Проблеми 

раціонального використання мінеральних ресурсів. 

3.3 
Клімат і кліматичні 

ресурси 

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, 

підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії на 

території України. Повітряні маси, що впливають на територію 

України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. 

Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт 

зволоження та їх розподіл на території Україні. Річний та 

сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. 

Регіональні відмінності клімату. Кліматичні  ресурси. 

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-

кліматичні явища. Вплив погодно-кліматичних умов на 

здоров’я і. господарську діяльність людини. 

3.4 
Води суходолу і водні 

ресурси 

Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі 

води. Річки. Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу 

на річки. Характер, течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату 

на формування річкової системи. Живлення і режим річок, 

густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води. 

Озера, їх типи. Болота, їх типи і поширення, 

причини заболочення. Водосховища та канали. Підземні води. 

Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх 

раціонального використання та охорони. 

3.5 

Ґрунти та 

ґрунтові 

ресурси 

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, 

родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення 

в Україні. Ґрунтові ресурси України. Зміни ґрунтів у результаті 

господарської діяльності людини. Заходи з раціонального 

використання й. охорони ґрунтових ресурсів. 

3.6 
Рослинний і тваринний 

світ України 

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення 

рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. 

Різноманітність . тваринного світу. Закономірності поширення, 

тваринного світу в Україні. Червона та Зелена книги України. 

Рослинні та тваринні ресурси.  
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Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

3.7 Ландшафти України 

Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування 

природних ландшафтів, їх відображення на картах. Природні 

зони України: мішаних лісів і широколистих лісів, лісостепова, 

степова.  

Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, 

особливості їх зміни з висотою, використання та охорона. 

Природні умови і ресурси Чорного й Азовського морів, 

проблеми їх раціонального використанням. 

4. Населення України та світу 

4.1 

Демографічні процеси 

та статево-віковий 

склад населення світу та 

України 

Кількість та динаміка населення в світі та Україні. Природні, 

соціальні, економічні та екологічні чинники та просторові 

особливості природного руху населення у світі, в Україні. 

Тривалість життя населення. Демографічне старіння населення. 

Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення 

населення і його перерозподіл у світі. Просторові тенденції 

міграційних процесів. 

Якість життя як чинник природного і механічного руху 

населення. 

4.2 Розселення 

Густота населення. Класифікація міст за кількістю населення та 

функціями. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, 

що її зумовлюють. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в 

Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація. Міські 

агломерації. Мегаполіси, мегалополіс. Світові міста. 

Особливості сільських населених пунктів. 
Система розселення. 

4.3 

Етнічний склад 

населення. Релігійний 

склад населення 

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. 

Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний 

склад населення У країни: особливості та регіональні 

відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні 

райони їх розселення. Релігія як явище культури. 

4.4 
Зайнятість населення в 

світі й Україні 

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. 

Економічно активне населення. Зайнятість населення. 

Проблеми зайнятості населення. . 

5. Україна і світове господарство 

5.1 Світове господарство 

Світове господарство (світова економіка), світовий 

ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ 

праці». 

Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем 

економічного розвитку, місце України в ній. Сучасні тенденції 

розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна 

економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх 

вплив на функціонування міжнародної економіки. Глобальна 

економіка. Міжнародні економічні організації. 
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матеріали: програми вступних іспитів, тестові завдання, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм вступних іспитів. 

Програми вступних іспитів оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

5.2 
Сільське господарство. 

Лісове господарство 

Сільське та лісове господарство, їх значення в сучасному світі. 

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і 

технічних культур та виробництва продукції тваринництва. 

Зональність світового сільського господарства. Найбільші 

країни виробники та експортери сільськогосподарської 

продукції. Сільське господарство України. Структура 

сільськогосподарських угідь в Україні. 

Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних 

культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, 

виноградарства. 

Розвиток кормової бази тваринництва. Структура та 

розміщення тваринництва. Лісові пояси світу. 

Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні. 

5.3 
Добувна 

промисловість 

Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними 

ресурсами. Видобування вугілля, нафти і природного газу. 

Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, 

природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за 

видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. 

Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, 

нафти, природного газу в Україні.  

Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. 

Країни з найбільшими обсягами видобування залізних, 

марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і 

благородних металів. 

Розвиток і розміщення виробництв з видобування залізних і 

марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових 

металів в Україні. Видобування інших видів природної 

сировини в Україні та країнах світу. Експорт мінеральної 

сировини з України. . 

5.4 

Виробництво та 

постачання 

електроенергії 

Значення електроенергетики. Типи електростанцій. Паливно-

енергетичний баланс. Електроенергетика світу. 

Електроенергетика України. 

5.5 
Металургійне 

виробництво 

Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні 

технології виробництва чавуну, сталі. Сучасні чинники 

розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова 

металургія. Металургійне виробництво світу. Найбільші  

країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні 

тенденції, розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. 

Найбільші країни виробники та країни-споживачі кольорових 

металів у світі. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: 

домінуючі технології, сукупність чинників розміщення 

підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку 

чорних металів. Основні центри виробництва кольорових 

металів в Україні. 
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5.6 
Виробництво машин та 

устаткування 

Роль машинобудування в сучасному світі. Спеціалізація та 

кооперування у машинобудуванні.  

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем 

економічного розвитку регіону, країни і . рівнем розвитку 

машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, 

легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів,, 

робототехніки. Машинобудування в Україні. Найбільші центри 

виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, 

сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та 

електронної продукції. 

5.7 Транспорт 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні 

світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й 

недоліки. 

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем 

розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші 

морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. 

Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. 

Міжнародні транспортні коридори. Транспорт України. 

Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. 

Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні 

транспортні коридори на території України 

5.8 

Торгівля. Фінансові 

послуги. Комп’ютерне 

програмування 

Торгівля як вид послуг, її форми, показники. Світовий ринок 

товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних 

зв’язків. Світова організація торгівлі. 

5.9 

Наукова діяльність. 

Освіта. Охорона 

здоров’я 

Торгівля в Україні: структура експорту й імпорту товарів та 

послуг. Фінансові послуги. Вплив глобалізації на розміщення 

фінансових установ. Роль науки й освіти в суспільстві. 

Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Найвідоміші 

центри медичного обслуговування, лікувально-оздоровчого 

туризму в Україні та світі. 

6. Регіони та країни 

6.1 Регіони світу: 

Європа. Азія. Америка. Океанія. Африка. 
(економіко-географічна характеристика країн за типовим 

планом). 

Особливості економіко-географічного положення регіону. 

Сучасна політична карта регіону: форми державного правління 

і територіального устрою країн, типи країн за рівнем 

економічного розвитку. Міжнародні організації в регіоні. 

Природні умови і ресурси регіону. 

Населення регіону: демографічні процеси, природний та 

механічний рух, демографічна політика, структура населення, 
урбанізація, субурбанізація. 

Зв’язки України з країнами регіону. 

 

6.2 Країни світу 

Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія. Польща. 

Білорусь. Росія. Японія. Китай. Індія. Австралія. 

Сполучені Штати Америки. Канада. Бразилія. Єгипет. 

Південна Африка (ПАР). 

Економіко-географічна характеристика країн за типовим 

планом: місце країни у світі та регіоні; основні чинники, що 

визначають місце країни у міжнародному поділі праці; 

особливості сучасного розвитку країни; зовнішні економічні 

зв’язки; зв’язки з Україною. 
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Вступний іспит проводиться у строки, передбачені Правилами прийому 

до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

Розклад вступних іспитів, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом (у вигляді книжечки або 

ID-картки). 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань, 

для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 астрономічні години (180 

хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

володіння теоретичним матеріалом та практичними навичками з відповідного 

конкурсного предмету за наступними критеріями.  

Вступний іспит оцінюється в діапазоні від 100 до 200 балів. При цьому 

встановлюється така відповідність між кількістю правильних відповідей та 

отриманими балами: 

1 правильна відповідь – 100 балів; 

2 правильні відповіді – 105 балів; 

3 правильні відповіді – 110 балів; 

4 правильні відповіді – 115 балів; 

5 правильних відповідей – 120 балів; 

6 правильних відповідей – 125 балів; 

7 правильних відповідей – 130 балів; 

8 правильних відповідей – 135 балів; 

9 правильних відповідей – 140 балів; 

10 правильних відповідей – 145 балів; 

11 правильних відповідей – 150 балів; 

12 правильних відповідей – 155 балів; 

13 правильних відповідей – 160 балів; 

7. Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток 

7.1 

Глобальні проблеми 

людства. Сталий 

розвиток 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх 

виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. 

Екологічна проблема. Сировинна й енергетична проблеми. 

Демографічна й продовольча проблеми. Проблема подолання 

відсталості країн, що розвиваються. Взаємозв’язок глобальних 

проблем. Роль світової громадськості та міжнародних 

організацій у їх розв’язуванні. Сталий розвиток – стратегія 

людства на XXI століття. 
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14 правильних відповідей – 165 балів; 

15 правильних відповідей – 170 балів; 

16 правильних відповідей – 175 балів; 

17 правильних відповідей – 180 балів; 

18 правильних відповідей – 185 балів; 

19 правильних відповідей – 190 балів; 

20 правильних відповідей – 200 балів. 

Отже, вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 200 балів. В 

разі відсутності правильних відповідей виставляється 0 балів, що означає, що 

вступний іспит не складено. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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