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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)» 
 

Вказівки: У дужках (…..) вкажіть номер правильної відповіді і запишіть її у відповідній 
клітинці талону відповідей. Виправлення відповідей у завданнях та в талоні не допускається. 
 
1. ( ….. ) 
 До якої групи республік за політичним ладом належить Україна? 

1. Парламентська республіка.  
2. Парламентсько-президентська республіка.  
3. Президентсько-парламентська республіка.  
4. Президентська республіка  

2. ( ….. ) 
 До якої групи  держав за  політичним  устроєм  належить Україна? 

1. Унітарна. 2. Конфедерація.  3. Федерація.  4. Інша. 
3.  ( ….. ) 
У якій країні щільність населення є вищою? 
1.  Китай;                      3.  Індія;                             5. Монголія;  
2.  Японія;                     4.  Бангладеш;                   6 Пакистан. 
4.  ( ….. ) 
Як називається процес запровадження міських умов і норм життя у сільських поселеннях? 
1. рурбанізація;  2. субурбанізація;  3. урбанізація;      4. конурбація;     5. агломерація.       
5. ( ….. ) 
Хто є автором теорії центральних місць? 
      1. Й. Тюнен.    2. А. Вебер.    3. А. Льош.    4. В. Кристаллер.  5. В. Бунге 
6. ( ….. ) 
Хто є автором праці “Теоретична географія” (1962)? 
      1. Р. Гартшорн.    2. Д. Гарвей.    3. В. Бунге.    4. В.-М. Девіс.  5. Дж. Мартін 
7.  ( ….. ) 
Яка з перерахованих країн Центральної Європи займає провідне (п’яте) місце у експорті 
сільськогосподарської продукції до Європейського союзу? 

1. Польща;  2. Чехія;   3. Словаччина;  4. Угорщина;   5. Україна. 
8. ( ….. ) 
Нагромадження речовин різної форми й хімічного складу, які формуються і відкладаються у 
горизонтах ґрунту в процесі ґрунтоутворення – це : 
1. Включення. 2. Новоутворення. 3. Агрегати. 4. Елементарні ґрунтові частинки.  
5. Конкреції. 
9. ( ….. ) 
 Створення сучасного генетичного ґрунтознавства, головна роль у чому належить 
російському вченому В.В.Докучаєву відбулось: 
1. У середині 19 столітті. 2. Наприкінці 19 століття. 3. На початку 20 століття. 4. В середині 
20 століття. 5. На початку 19 століття. 
10. ( ….. ) 
Яке з названих виробництв найбільше представлене у кольоровій металургії України? 
1. виробництво міді;      2. виробництво цинку    3. виробництво алюмінію. 
 



 
11. ( ….. ) 
Який відсоток у структурі забудованих земель України становлять землі під житловою 
забудовою ? 

1. 18,0.   2. 19,0  3. 20,0.   4. 25,4.  5. 16,1. 
12. ( ….. ) 
 Яка площа ПЗФ України станом на 1.01.2006 р. (млн. га)? 

1. 2,4.      2. 2,7.      3. 2,5.      4. 2,1.      5. 3,2. 
13. ( ….. ) 
Вузькі звивисті пасма довжиною до десятків кілометрів, що сформувалися внаслідок 
діяльності внутрільодовикових або підльодовикових потоків. 
1.Ками. 2.Друмліни. 3.Ози. 4.Зандрові долини. 5.Сельги. 
14. ( ….. ) 
В чому суть регіональної ландшафтної диференціації? 

1. у відособленні морфологічних одиниць ландшафтів: фацій, урочищ, місцевостей 
2. у відособленні регіональних ландшафтних одиниць: районів, областей, країв 
3. у відособленні висотних поясів і ярусів 

15. ( ….. ) 
На якому з названих частин світу максимальна висота є вищою? 
1. Африка. 2. Антарктида 3. Північна Америка. 4. Південна Америка. 5. Австралія.  
16.  ( ….. ) 
Основні фази водного режиму рік: 

1. повінь, межень, паводок.     2. водопілля,  межень, паводок.     3. водопілля, паводок, 
повінь.  
17. ( ….. ) 
 Витрати води річки: 

1. кількість води, що перетікає за одиницю часу 
2. кількість води, що перетікає через поперечний переріз річки за певний проміжок 

часу 
3. кількість води, що перетікає через поперечний переріз річки за одиницю часу 

18. ( ….. ) 
В якому напрямі зменшується кількість опадів у Європі? 

1.З півночі до півдня. 2. З заходу на схід. 3. З північного заходу на південний схід.  
19. ( ….. ) 
Яка частина Азії попадає під вплив північно-західного зимового мусону? 

1.Західний Сибір.2 Далекий Схід. 3. Північний Схід. 
20. ( ….. ) 
Ландшафтний моніторинг це: 

1. Спостереження за станом природних територіальних комплексів усіх рангів. 
2. Спостереження за станом ландшафтів і населених пунктів у їх межах. 
3. Спостереження за станом ландшафтів і їх морфологічних одиниць – місцевостей, 
урочищ і фацій. 

21.  ( ….. ) 
Який з цих елементів належить до Карибської перехідної зони Атлантичного океану? 

1. Хр. Скотія 
2. Мало-Антільська острівна дуга 
3. Південно-Сандвічевий глибоководний жолоб.  

22. ( ….. ) 
Скільки  років триває фанерозой: 

1.2 млрд. р.;      2. 570 млн. р.;       3. 235 млн. р.;        4. 1,8 млн. р.;        5. 10 тис. р. 
23.  ( ….. ) 
 За об’єктом картографування виділяють… 
       1. Географічну та топографічну картографію. 
  2. Космічну та тематичну картографію.  



  3. Топографічну і загальногеографічну та тематичну картографію.  
                       4. Географічну та історичну картографію. 
   5. Географічну та космічну картографію. 
24. ( ….. ) 
 Як називають картографічну проекцію, в якій паралелі відображені дугами концентричних 
кіл, а меридіани прямими, що розходяться із спільного центра паралелей під кутами, 
пропорційними різниці їх довгот? 
  1. Нормальна циліндрична.         2. Нормальна азимутальна. 
  3. Псевдоазимутальна.                 4.  Нормальна конічна.  
  5. Псевдоконічна. 
25. ( ….. ) 
Які із перечислених факторів мають вирішальне значення при формуванні континентальних 
фвцій? 
1.Клімат. 2.Склад гірських порід. 3.Швидкість вивітрювання. 4.Розчленованість рельєфу. 
5.Густота гідросітки. 
 
 
Примітка: Кожна правильна відповідь на питання оцінюється двома балами. 


