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

 

Варіант 0 

 

1. Якби на Землі не було океанів, то середня температура повітря була б 

нижчою (не +15 оС, а -21 оС). Отже, Світовий океан 

А) накопичує тепло й поступово віддає в атмосферу 

Б) поглинає тепло з атмосфери й передає глибинним водам 

В) «консервує» холод у крижинах, айсбергах 

Г) утримує тепло в тропічних широтах, а холод - у полярних 

 

 

2. На відносинах «людина - природа» базується глобальна проблема 

А) збереження миру 

Б) загрози міжнародного тероризму 

В) раціонального розвитку енергетики 

Г) пропорційного розвитку країн світу 

 

 

3. До групи високорозвинених країн відносять 

А) Бразилію 

Б) Єгипет 

В) Індію 

Г) Канаду 

 

 

4. Пасажири літака в ілюмінатори спостерігали над Європою лише хмари, а 

над Гренландією - білосніжну арктичну кригу. Чому над Гренландією не 

було хмар? 

А) почався полярний день 

Б) утворилася озонова діра 

В) панував антициклон 

Г) охолола поверхня океану 

 

 

5. Країни Африки «будують» живу стіну зі стійких до посухи дерев на 

південній межі Сахари. Після завершення проекту буде відновлено 

А) землі, деградовані внаслідок спустелення 

Б) екваторіальні ліси, знищені внаслідок лісозаготівлі 

В) водні ресурси, виснажені водомісткими виробництвами 

Г) заповідні території, уключені в господарське використання 

 

 



6. Які заходи призупиняють розростання ярів у лісостеповій зоні України? 

А) насадження вітрозатримувальних лісосмуг, гіпсування солончаків 

Б) зрошення височинних ділянок, залісення сипучих пісків 

В) внесення органічних і мінеральних добрив, вапнування ґрунтів 

Г) захисні лісонасадження, спорудження водозатримувальних валів 

 

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. За прогнозами екологів глобальний попит на прісну воду у 2030 році 

перевищить пропозицію на 40 %. Які чинники зумовлюють таку 

диспропорцію? 

А) зростання чисельності населення, зміни клімату 

Б) дрейф материків і збільшення площі суходолу 

В) освоєння альтернативних джерел енергії, сировини 

Г) виснаження ресурсів океанів, танення льодовиків 

 

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. Спрогнозуйте зміну клімату на північному заході України, якщо на його 

формування впливатиме лише один чинник - сонячна радіація (без 

циркуляції повітряних мас). 

А) буде холодніше взимку 

Б) стане холодним і вітряним літо 

В) випадатиме більше опадів 

Г) не буде сезонних змін погоди 

 

 

12. Низький рівень життя в країнах периферії з доіндустріальною економікою 

спричиняє загострення у високорозвинених країнах проблеми 

А) зростання цін на сировину та енергоносії 

Б) збільшення кількості нелегальних мігрантів 

В) зменшення середньорічного доходу населення 

Г) зменшення частки первинного сектора економіки 

 

 

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. Яке твердження характеризує процес урбанізації у світі? 

А) майже 70 % усіх людей проживає на 7 % території суходолу 

Б) за дванадцять років населення планети збільшилося на 1 млрд осіб 

В) у 1900 р. в містах проживало 14 % населення світу, а у 2020 р. - 56 % 

Г) у світі на кожні 100 чоловіків припадає 98,6 жінок 

 

 

15. В Україні розвідано майже 4 тисячі родовищ різних видів корисних 

копалин промислового значення, проте розробляють лише третину з них. 

Чому підприємства в Україні імпортують мінеральні ресурси, родовища яких 

виявлено? 

А) окремі родовища розвідано в районах, які не включено в господарське 

використання 

Б) у районах з екстремальними природними умовами освоєння родовищ 

технологічно неможливе 

В) родовища сконцентровано на невеликій території, а перевезення 

мінеральної сировини є затратним 

Г) є родовища, які за запасами й геологічними умовами видобування 

невигідно розробляти  



16. Дію якого чинника, що впливає на клімат Південного берега Криму, 

описано в уривку: «На сто верст тягнуться із заходу на схід гори Кримські... і 

звуться скрізь яйлою. Обіймає та яйла берег Південний Кримський, не пускає 

на нього холодів та вітрів з півночі, і тéпло на тому березі...»? 

А) сонячної радіації 

Б) атмосферної циркуляції 

В) характеру підстильної поверхні 

Г) теплої морської течії 

 

 

17. Розпізнайте «земну адресу» України. 

А) у Північній півкулі, на схід від Гринвіцького меридіана, у Європі 

Б) у Західній півкулі, у частині світу Євразія, на материку Європа 

В) на південь від екватора, у східній частині материка Євразія 

Г) на захід від Гринвіцького меридіана, на заході Європи 

 

 

18. Відстань між крайніми західною і східною точками найбільша на 

материку 

А) Північна Америка 

Б) Австралія 

В) Євразія 

Г) Африка 

 

 

19. Води якого океану хлюпотять в Азовському морі? 

А) Тихого 

Б) Південного 

В) Індійського 

Г) Атлантичного 

 

 

20. Який ландшафт належить до антропогенних? 

А) гранітний кар’єр 

Б) верхове болото 

В) річкова долина 

Г) полонина 

 

 


