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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «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. ( ….. ) 
Вкажіть, як називаються відклади річок? 

1. Пролювій. 2. Делювій.  3. Алювій.  4. Колювій. 
2. ( ….. ) 
Вкажіть, які структури характерні для океанічної кори? 
 1. Давня платформа.   2. Кристалічний щит.   3. Глибоководний жолоб. 
3.  ( ….. ) 
До якої групи республік за політичним ладом належить Україна? 

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

4.  ( ….. ) 
Якого походження кари? 

1. Флювіального.      2. Гляціального.   3. Карстового.   4. Еолового.   5. Тектонічного. 
5. ( ….. ) 
Як називається процес запровадження міських умов і норм життя у сільських поселеннях? 
1. рурбанізація;  2. субурбанізація;  3. урбанізація;      4. конурбація;     5. агломерація.       
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.  ( ….. ) 
Вкажіть, які структури характерні для океанічної кори? 
 1. Давня платформа.   2. Кристалічний щит.   3. Глибоководний жолоб. 
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. ( ….. ) 
Адаптація: 

1. Територія поширення будь-якого виду.   2. Пристосування організмів до умов існування в 
змінному довкіллі.   3. Процес розвитку організму. 
10. ( ….. ) 
Хто є фундатором української наукової географії? 
 1. В. Огоновський. 2. В. Кубійович. 3. С. Рудницький.  4. О. Степанівна.  5. В.Садовий. 
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. ( ….. ) 
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. 

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. ( ….. ) 
Фізичними причинами кругообігу води на Землі є: 
 1. Сонячна енергія і випаровування.         2. Випаровування і конденсація 
 3. Сонячна енергія і сила тяжіння. 
16.  ( ….. ) 
Основні фази водного режиму рік: 

1. повінь, межень, паводок.     2. водопілля,  межень, паводок.     3. водопілля, паводок, повінь.  
17. ( ….. ) 
Хто є фундатором науки про угрупування рослин – фітоценози? 
1. О. Гумбольдт.    2. А.Енглер.    3. Й. Пачоський.    4. В. Сукачов. 
18. ( ….. ) 
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. 
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. ( ….. ) 
Хто є автором праці “Теоретична географія” (1962)? 
      1. Р. Гартшорн.    2. Д. Гарвей.    3. В. Бунге.    4. В.-М. Девіс.  5. Дж. Мартін. 
20. ( ….. ) 
На якому з названих частин світу максимальна висота є вищою? 
1. Африка. 2. Антарктида 3. Північна Америка. 4. Південна Америка. 5. Австралія.  
21.  ( ….. ) 
У якій країні щільність населення є вищою? 
1.  Китай;                      3.  Індія;                             5. Монголія;  
2.  Японія;                     4.  Бангладеш;                   6 Пакистан. 
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 фацій? 
1.Клімат. 2.Склад гірських порід. 3.Швидкість вивітрювання. 4.Розчленованість рельєфу. 5.Густота 
гідросітки. 
 
 
Примітка: Кожна правильна відповідь на питання оцінюється двома балами. 
 


