


1



І



3



4



5



6



7



8

Туризм. Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку 
туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Міжнародний туризм. Основні 
туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об'єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об'єкти 
Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні.

Торгівля. Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування. Наукова діяльність. 
Освіта. Охорона здоров'я. Торгівля як вид послуг, її форми, показники. Світовий ринок 
товарів і послуг. Основні напрями торгівельних зв'язків. Світова організація торгівлі. 
Регіональні зони вільної ^АРТА, АЗЕАИ). Торгівля в Україні: структура експорту й імпорту 
товарів та послуг; чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах. 
Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на 
розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових 
установ в Україні. Роль науки й освіти в суспільстві. Форми просторової організації наукових 
досліджень та освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі та 
Україні. Аутсорсинг. Країни-лідери на світовому ринку комп'ютерного програмування. 
Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) в Україні. Найвідоміші центри 
медичного обслуговування, лікувально-оздоровчого туризму в Україні та світі.

VI. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ
Європа. Азія. Америка. Океанія. Африка. (Економіко-географічна характеристика 

країн за типовим планом). Особливості економіко-географічного положення регіону, склад. 
Сучасна політична карта регіону: форми державного правління і територіального устрою 
країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси. Міжнародні 
організації в регіоні. Природні умови і ресурси регіону. Населення регіону: демографічні 
процеси, природний рух, демографічна політика, структура населення, урбанізація, 
субурбанізація, рурбанізація, Світові міста в регіоні, міські агломерації, мегаполіси. 
Особливості економіки країн регіону. Первинний сектор економіки: основні райони 
видобування палива, рудної та нерудної сировини, сільське, лісове господарство. 
Вторинний сектор економіки: особливості розвитку переробної промисловості,
індустріалізація, реіндустріалізація; основні осередки промисловості. Третинний сектор 
економіки: найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли, туристичні райони, 
фінансові центри. Зв'язки України з країнами регіону.

Країни світу: економіко-географічна характеристика. Німеччина. Франція. Велика 
Британія. Італія. Польща. Білорусь. Росія. Японія. Китай. Індія. Австалія. 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 (МГПП); система розселення; 
особливості, сучасного розвитку країни, секторальна структура економіки; домінуючі 
складники третинного сектору; промислові виробництва, що визначають міжнародну 
спеціалізацію країни; особливості аграрного сектору; характерні риси просторової 
організації господарства; зовнішні економічні зв'язки, зв'язки з Україною.

VN. 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.

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ
Вступне випробування з географії проводиться у письмовій формі.
Кожен варіант включає чотири питання теоретичного змісту та 10 тестових завдань. 

За повну правильну відповідь на теоретичні питання абітурієнт може отримати 160 балів, 
за виконання тестів -  40 балів.
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Зразок завдань для вступного випробування:

Міністерство освіти і науки України 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Факультет природничо-географічних і точних наук

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії 
НДУ імені Миколи Гоголя 
___________________(ПІБ)
«____»________2022 р.

Завдання для вступного випробування з географії
Освітні програми спеціальностей університету 

Форма навчання: денна, заочна 
Освітній рівень: бакалавр

Завдання теоретичного характеру
Правильність виконання кожного завдання цього блоку оцінюється у

40 балів
1. Назвіть головні кліматотвірні чинники. Розкрийте особливості їх прояву на території 

України.
2. Охарактеризуйте особливості демографічної ситуації в Україні. Якими причинами 

можна пояснити низькі показники народжуваності та високі показники смертності в Україні?
3. Дайте фізико-географічну характеристику материка Австралія.
4. Дайте порівняльну економіко-географічну характеристику галузей міжнародної 

спеціалізації Німеччини та Японії. Виділіть їх спільні та відмінні риси.

Тестові завдання
Кожна правильна відповідь на завдання цього блоку оцінюється у 4 бали

1. Основним критерієм виділення кліматичних поясів є:
А -  тип рослинності; Б -  співвідношення тепла і вологи;
В -  тип ґрунтів; Г -  типи пануючих повітряних мас.

2. Географічна широта вимірюється до:
А -  90О; Б -  180О; В -  360О; Г -  120О.

3. У межах якої природної зони розташована частина території України:
А -  пустель і напівпустель; Б -  степів; В -  тайги; Г -  перемінно-вологих лісів?

4. Який тип клімату характеризується літнім мінімумом атмосферних опадів і пересічною
температурою найхолоднішого місяця від 00 до +80:
А -  субтропічний мусонний; Б -  тропічний вологий;
В -  субтропічний середземноморський; Г -  помірний морський?

5. У межах України сформувалися кілька районів чорної металургії. Які саме?
А -  Побужжя, Донбас і Причорномор’я; Б -  Придніпров’я, Донбас і 

Слобожанщина
В -  Донбас, Приазов’я і Придністров’я; Г -  Донбас, Приазов’я і Придніпров’я.

6. Виберіть ту трійку країн, де всі вони входять до складу Європейського Союзу:
А -  Чехія, Угорщина, Україна; Б -  Литва, Болгарія, Іспанія;
В -  Польща, Чехія, Македонія; Г -  Швейцарія, Румунія, Словенія.

7. До басейну якого моря відноситься річка Західний Буг:
А -  Чорного; Б -  Середземного; В -  Північного; Г -  Балтійського?

8. Скільки областей України мають спільний кордон із Румунією:
А -  три; Б -  дві; В -  чотири; Г -  п’ять?
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9. Установіть відповідність між інтеграційними масивами і країнами, які входять до їх 
складу:

1 -  АСЕАН; А -  Киргизстан;
2 -  НАФТА; Б -Латвія;
3 -  СНД; В -  Мексика;
4 -  Європейський Союз; Г -  Малайзія.

10. Як у міграційних процесах називають різницю між кількістю населення, яке виїхало з
країни (регіону) і в’їхало до неї:
А -  рееміграція; Б -  імпорт; В -  сальдо; Г -  мито?

ЛІТЕРАТУРА
1. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б. Географія: підр. для 8 класу загальноосвітніх 

навч. закладів. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. 296 с.
2. Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія: підр для 6 класу загальноосвітніх навч. закладів. 

Видання друге, доопрацьоване. Харків: СИЦИЯ, 2020. ШКУ Ніїрз://ІіЬ.іт2о.доу.иа/ма- 
йа1а/риЬІіс/5і1е/Ьоок52/рійгисНпуку-6-кІаз-2019/05-НеоНгаЛуа-йІуа-йІуа-2акІайіу-2адаІпоі- 
зегейпоі-о5Уі1у-6-кІаз/6кІ-Сеодга1:у-Во]ко-2020.рй1:.

3. Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія: підр. для 7 класу загальноосвітніх навч. закладів. 
Харків: СИЦИЯ, 2016. 288 с.

4. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія: підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти . Київ: Генеза, 2018. 192 с.

5. Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія: підр. для 8 класу загальноосвітніх навч. 
закладів. Харків: Ранок, 2016. 272 с.

6. Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія: підр для 11 класу закладів загальної середньої 
освіти. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. 224 с.

7. Гільберг Т., Совенко В., Савчук І. Географія: підр. для 9 класу загальноосвітніх навч. 
закладів. К.: УОВЦ «Оріон», 2017. 288 с.

8. Гільберг Т., Совенко В., Савчук І. Географія: підр. для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти. К.: УОВЦ «Оріон», 2019. 192 с.

9. Гільберг Т.Г, Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. Географія: підр. для 8 класу 
загальноосвітніх навч. закладів. К.: Грамота, 2016. 272 с.

10. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Г. Географія материків і океанів: підручник для 7 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Грамота, 2015. 288 с.

11. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: підр. для 9 класу загальноосвітніх навч. 
закладів. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2017. 288 с.

12. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: підр. для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019. 176 с.

13. Пестушко В.Ю., Довгань А.І., Уварова Г.Ш. Географія: підр. для 9 класу 
загальноосвітніх навч. закладів. К.: Генеза, 2017. 272 с.

14. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. Київ: Генеза, 2015. 272 с.

15. Топузов О.М., Надтока О.Ф., Показь Л.А. Географія: підр. для 9 класу
загальноосвітніх навч. закладів. К.: Оріон. 2016. 224 с.

16. Дахно І.І.,Тимофєєв С.М. Країни світу: енциклопедичний довідник. Київ: МАПА, 2007. 
608 с.




