
Орієнтовні пробні питання на державний екзамен ЕК№2

1. Об’єкт, предмет і зміст суспільної географії на сучасному етапі її
розвитку.
2. Рельєф дна Світового океану.
3. Поняття фація і фаціальний аналіз.
4. Система методів суспільної географії.
5. Чинники формування клімату Африки.
6. Походження життя та еволюція біосфери.
7. Внесок акад. С. Л. Рудницького у національну географію.
8. Фізико-географічне районування Австралії.
9. Коливання рівня моря, їх причини і вплив на розвиток географічної
оболонки.
10. Внесок проф. В. М. Кубійовича в національну географію.
11. Характеристика природних зон Євразії.
12. Суспільно-географічні риси адміністративно-територіального устрою
України.
13. Періодизація розвитку географічної науки.
14. Природні зони Північної Америки.
15. Територіальна організація АПК України.
16. Київська географічна школа.
17. Радіаційний і тепловий баланс земної поверхні.
18. Антропогенне забруднення довкілля та його екологічні наслідки.
19. Львівська географічна школа.
20. Чинники кліматоутворення.
21. Морфологія ландшафту.
22. Об’єкт і предмет економічної географії як географічної науки.
23. Розвиток кліматів. Гіпотези змін клімату.
24. Фізико-географічна характеристика і фізико-географічне районування
лісостепової зони України.
25. Компонентна і геопросторова структура світового господарства.
26. Класифікація кліматів.
27. Загальні риси галузевої структури промисловості України.
28. Взаємозв’язок основних ланок колообігу води в природі.
29. Фізичні основи дистанційного дослідження Землі.
30. Поняття про типи каркасів розміщення продуктивних сил.
31. Основні характеристики річкового стоку.
32. Сутність закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища».
33. Поняття національного комплексу.
34. Сучасні проблеми розвитку політичної географії.
35. Термічний режим озер.
36. Класифікація природних ресурсів вітчизняних та зарубіжних вчених.
37. Порівняльна фізико-географічна характеристика Українських Карпат і
Гірського Криму.
38. Типи боліт.
39. Типи природної динаміки населення і демографічних ситуацій.



40. Категорія географо-країнознавчого положення.
41. Класифікація підземних вод за умовами залягання.
42. Головні тенденції використання земельних ресурсів у світі та Україні.
43. Об’єкт, предмет і зміст суспільної географії.
44. Стан використання та охорона водних ресурсів світу та України.
45. Фізико-географічна характеристика і фізико-географічне районування
степової зони України.
46. Об’єкт, предмет, завдання і структура ландшафтознавства та його місце
в системі географічних наук.
47. Літосферні плити. Характер взаємодії літосферних плит і відображення
його в рельєфі.
48. Географічні аспекти промислової осі Європи.
49. Об’єкт, предмет, основні поняття і методи дослідження метеорології й
кліматології.
50. Геологічні структури та їх відображення в рельєфі. Поняття про
морфоструктури.
51. США як центр світової сили.
52. Зміст і завдання моніторингу природного середовища та його структура.
53. Типи та будова річкових терас.
54. Проблеми динаміки віково-статевої структури населення.
55. Об’єкти географічного прогнозування.
56. Поняття про пенеплен, педимент, педиплен.
57. Географічна карта. Елементи її змісту
58. Історія розвитку ґрунтознавства і географії ґрунтів.
59. Причини формування припливів в океанах.
60. Проблеми сучасної урбанізації і субурбанізації.
61. Компетентності, які формує в учнів шкільна географія.
62. Океаносфера та її зв'язок з атмосферою.
63. Біоми помірного поясу північної півкулі (ліси, степи, прерії).
64. Методи навчання географії, виділені на підставі характеру пізнавальної
діяльності учнів.
65. Чинники ґрунтотворення і їхня роль в утворенні та функціонуванні
ґрунтів.
66. Міжрегіональні і світові міграції населення.
67. Магнітосфера Землі.
68. Зміст карт, допоміжне оснащення та додаткові дані.
69. Поняття про світове господарство.
70. Географічні наслідки обертових рухів Землі (навколо осі і навколо
Сонця).
71. Проектування, складання та видання карт. Історія розвитку картографії в
Україні.
72. Поняття про територіальну організацію суспільства.
73. Вік Землі і земної кори. Геохронологічна шкала.
74. Біогеографічне районування України.
75. Зміст праці С. Рудницького “Українська справа зі становища політичної
географії”.



76. Вивітрювання, його типи і вплив на формування рельєфу.
77. Екологічне зонування Світового океану.
78. Сучасна демографічна ситуація в Україні і її територіальні особливості.
Демографічна криза: чинники, шляхи подолання.
79. Специфіка географічних знань як предмета навчання.
80. Географічні закономірності поширення ґрунтів.
81. Фізико-географічна характеристика і фізико-географічне районування
зони Полісся.
82. Конструктивна географія у сучасній географічній науці.
83. Основні типи ґрунтів,їхнє поширення, властивості, раціональне
використання, особливості охорони.
84. Етнічний та мовний склад населення України.
85. Принципи розробки географічних прогнозів.
86. Неотектоніка і сучасний рельєф України.
87. Соціологія особистості у соціальній географії.
88. Охарактеризуйте прийоми роботи з підручником з географії.
89. Роль і значення ґрунту в біосфері. Екологічні функції ґрунтів.
90. Розселення населення України: динаміка, сучасний стан, форми і
системи розселення, проблеми.
91. Методологія та методи географічного прогнозування.
92. Леси, їх походження і поширення на території України.
93. Класифікація земельних ресурсів при веденні їхнього кількісного обліку.
94. Сутність і методичні особливості застосування на уроках географії
інтерактивних методів.
95. Поняття про платформи і геосинкліналі.
96. Типізація країн за функціями столиць.
97. Конструкт географічний – як об’єкт дослідження конструктивної
географії.
98. Генетична класифікація рельєфу.
99. Державна система моніторингу природного середовища в Україні.
100. Напрямки природничо-географічних конструктивних досліджень.
101. Паливно-енергетичний комплекс України і суспільно-географічні
проблеми його функціонування.
102. Види дешифрувальних ознак у дистанційному зондуванні Землі.
103. Зовнішньоекономічні зв’язки України.
104. Класифікація космічних апаратів дистанційного зондування Землі.
105. Природні компоненти, елементи і фактори та їх роль у
ландшафтотворенні.
106. Сутність географії культури.
107. Обґрунтувати раціональну структуру промислового виробництва
України.
108. Поняття про географічний ландшафт та його структуру.
109. Географічні проблеми ЄС.
110. Поняття про інвестиційну привабливість території.
111. Розкрити сутність структури господарства за КВЕДом.
112. Проблеми геопросторової організації світового господарства на
сучасному етапі його розвитку.



113. Особливості ландшафтної структури гірських країн
114. Категорія простору в суспільній географії.
115. Основні поняття і категорії географії населення.
116. Глобальна система моніторингу природного середовища.
117. Розвиток соціології у XIX ст. ― XX ст. у контексті соціальної географії.
118. Географічна оболонка.
119. Четвертинні зледеніння на території України.
120. Структура природно-заповідного фонду України.
121. Атласи, глобуси та інші картографічні твори.
122. Структура природно-заповідного фонду України.
123. Глобалізація: суспільно-географічні проблеми.
124. Розкрийте схему формування географічних понять.
125. Мегасистема органічного світу Землі: надцарства, царства, підцарства.
126. Галузева структура соціальної географії .
127. Особливості методики навчання географії у профільній школі.
128. Класифікація та характеристика абіотичних екологічних чинників.
129. Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу.
130. Розкрийте суть проблемного навчання географії.
131. Картографічні проекції і їх класифікація.
132. Кліматичні ресурси України, їх використання та охорона від
забруднення.
133. Суспільно-географічна типологія країн світу.
134. Способи визначення відстаней при окомірному зніманні.
135. Зміст понять “територіально-виробничий комплекс” (ТВК) та “кластер”.
136. Внесок українських вчених у розвиток науки про дослідження космосу.
137. Сутність понять “гартленд” і “рімленд”.
138. Атрибути (“візитна картка”) країни та їхня характеристика.
139. Завдання суспільної географії на сучасному етапі.
140. Значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні
біосфери.
141. Способи визначення напрямків при орієнтуванні на місцевості.


