
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою державного екзамену з географії та методики її 

викладання в педагогічному ВНЗ є перевірка у випускників в першу чергу їх 

загальнотеоретичної географічної підготовки, що базується на глибокому 

розумінні закономірностей і взаємозв’язків явищ природи і суспільства, та 

готовності до самостійної практичної роботи у школі. 

Програма державного екзамену з географії та методики її викладання 

інтегрує в собі широке коло питань з фізичної, економічної, соціальної 

географії, методики навчання географії в школі та педагогіки. Значна 

кількість питань передбачає ґрунтовні знання з дисциплін, що вивчаються на 

молодших курсах – географії материків та океанів, картографії тощо. 

Програма складена у відповідності до сучасних вимог програм ВНЗ з 

географічних дисциплін та програми з географії загальноосвітньої середньої 

школи з урахуванням новітніх досягнень природничо-географічних наук. 

Значна увага приділяється географічним аспектам вивчення території 

України. Формування природничо-територіальних і виробничо-

територіальних комплексів. Висвітлення цих питань тісно пов’язане з 

раціональним використанням природних ресурсів, охороною природи й 

навколишнього середовища в умовах інтенсивної господарської діяльності 

людини, що є винятково важливим для підготовки вчителя оновленої 

національної школи. 

Програма державного екзамену є обов’язковою для спеціальності 

«географія». У зв’язку із специфікою навчальних планів різних спеціалізацій, 

рекомендується корегувати перелік питань, що виносяться на державний 

екзамен з географії та методики її навчання, і складається, як правило, 

випускниками після проходження педагогічної практики на останньому 

курсі. 

 

КАРТОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ ТОПОГРАФІЇ 

 
Загальні відомості про географічну карту. Предмет і зміст картографії 

та її складові частини. Місце картографії в системі наук, значення курсу в 

професійній підготовці вчителя природничника для освоєння змісту 

спеціальних дисциплін в педагогічному університеті. Географічна карта та її 

властивості. Основні елементи географічної карти. Види географічних карт 

та інші картографічні твори. 

Математична основа топографічних карт. Рамки аркуша топографічної 

карти. Системи координат, що застосовуються в топографії. Визначення 

географічних координат. Геодезична основа топографічних карт точок. 

Визначення прямокутних координат. 5. Кути напрямку. 6. Системи полярних 

і біполярних (двополюсних) координат. 

Топографічна карта та її використання. Суть топографічної карти та її 

властивості й області застосування. Особливості плану. Проекція карт СНГ, 

принцип розграфки та номенклатури топографічних карт. 

Географічний зміст топографічних карт. Повнота і детальність 



відображення місцевості на картах. Топографічні умовні знаки. Кольорове 

оформлення (розфарбування) карт. Зображення водних об’єктів, рослинності 

та ґрунтів. Зображення рельєфу відмітками висот та способом горизонталей. 

6. Вивчення по топографічних картах рельєфу місцевості та інших 

компонентів природи. Зображення на топографічних картах соціально-

економічних елементів. 

Використання топографічних карт. Використання топографічних карт 

для по компонентного і комплексного вивчення місцевості. Сутність 

орієнтування. Орієнтування на місцевості різними способами. Орієнтування 

на місцевості за допомогою карти. 

Зйомка місцевості. Види зйомок місцевості. Державна геодезична 

опорна сітка та її значення зйомок місцевості. Лінійні виміри на місцевості 

(виміри рулеткою, стальним ланцюгом і проволокою; далекомірами). 

Планові зйомки простими приладами. Способи визначення планового 

положення точок місцевості. Теодоліт. Теодолітна зйомка. Зйомка шкільною 

мензулою. 

Висотні зйомки. Геометричне (технічне) нівелювання (поняття про 

нівелір його устрій та групи; нівелювання: просте, послідовне; ватерпасовка, 

шкільне нівелювання, тригонометричне нівелювання). Фізичне 

(батометричне) нівелювання. 3. Планово-висотні зйомки. 

Аерофотографічні та космічні знімки. Властивості аерофотознімків та 

їх розподіл (планові та перспективні АФА). Топографічне дешифрування 

аерофотознімків та його види. Фотоплани і фотокарти. Застосування 

космічних знімків для картування земної поверхні. 

Дрібномасштабні топографічні карти та їх використання. Географічний 

глобус як модель земної кулі. Градусна сітка глобусу. Ортодромія і 

локсодромія, їх значення і визначення за глобусом. Масштаби 

дрібномасштабних карт. Неминучість спотворень при переході від поверхні 

кулі до площини спотворення довжин ліній (відстаней), кутів, форм та 

площі). Лінії і точки нульових спотворень. 

Картографічні проекції. Загальний принцип побудови сітки за 

координатними вузлових точок. Можливість побудови сіток за допомогою 

елементарних геометричних прийомів і розрахунків. Класифікація 

картографічних проекцій. Система розділу спотворень, властивим окремим 

класам проекцій. Показники спотворень і способи визначення величини 

спотворень на карті. 

Характеристика основних картографічних проекцій. Азимутальні 

проекції. Циліндричні проекції. 3. Конічні проекції (конічні рівнопроміжні 

проекції: Птолемея, Красовського та Каврайського). Поліконічні проекції. 

Умовні проекції. Аналітичний характер їх побудови. Принципи вибору 

проекції в залежності від географічних факторів та вимог споживача (карти 

світу, карти півкуль, карти материків, карти океанів та карти окремих 

держав). 

Картографічна генералізація. Класифікація карт. Надписи на 

географічних картах та їх функції. Суть картографічної генералізації. 



Основні фактори, що визначають характер та ступінь генералізації. Види 

генералізації та шляхи її здійснення. 

Оглядові загальногеографічні карти. Суть та елементи змісту оглядових 

загальногеографічних карт. Зображення географічних об’єктів та явищ на 

загальногеографічних оглядових картах. Зображення соціально-економічних 

об’єктів та явищ на загальногеографічних оглядових картах. 

Тематичні карти. Особливості тематичних карт. Способи 

картографування, які використовуються для відображення об’єктів та явищ 

на тематичних картах. Класифікація тематичних карт. Головні види 

тематичних карт. 

Серії карт. Географічні атласи. Серії карт, їх види та особливості. Суть 

географічних атласів та їх особливості. Класифікація атласів. Використання 

дрібномасштабних карт. Аналіз та оцінка змісту географічних карт. 

Шкільні карти. Роль карти у вивченні географії (цілі (задачі): розуміти, 

читати та знати карту). Найважливіші особливості шкільних карт. Види 

шкільних карт. Шкільні глобуси і топографічні карти, можливості їх 

використання при вивченні географії в школі. 

Створення дрібномасштабних географічних карт. Методи складання 

карт. Підготовка карт до видання та видання карт. 

Основні відомості з історії географічної карти. Відомості про карти 

первісних народів та карти античного часу. Карти середніх віків. 

Картографічні роботи нового часу. 

 

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 

1. Теоретико-методологічні засади курсу. Історія формування 

природи планети, будова та загальні закономірності географічної 
оболонки. 

  1.1. Вступ. Теоретичні аспекти курсу «Географія материків і океанів». 

Історія формування природи материків та океанів. Мета і завдання курсу, 

предмет вивчення. Істотні і специфічні риси предмету. Алгоритм вивчення 

материків і океанів. Питання методології і теорії. Понятійний апарат. 

Планетарні і регіональні проблеми територіальної диференціації, фізико-

географічного районування материків і океанів. Сис  таксономічних одиниць: 

материк, географічний пояс і фізико-географічна країна. Основні етапи історії 

формування природи материків і океанів. Історія заселення материків, 

формування сучасних ландшафтів і організація охорони природи. Проблеми 

взаємодії природи і суспільства.  

  1.2. Будова та загальні закономірності географічної оболонки Землі. 

Географічна оболонка: зміст поняття. Найважливіші географічні 

закономірності географічної оболонки. Загальний характер підстилаючої 

поверхні і кліматичні закономірності Землі. Основні риси будови земної 

поверхні. Планетарні закономірності розподілу тепла у географічній 

оболонці. Зональність теплового режиму і її відмінності у Північній і 

Південній півкулях. Атмосферний тиск і баричне поле. Циркуляція 



атмосфери поблизу поверхні Землі і на висотах. Планетарні закономірності 

розподілу атмосферних опадів і режиму зволоження. 

2. Фізична географія Світового океану. 

  2.1. Світовий океан. Походження, геологічна будова та рельєф дна 

Світового океану. Складові частини Світового океану. Межі океанів. Океани 

і континенти – єдина природна сис . Класифікація морів. Основні етапи 

формування Світового океану. Гіпотези походження материків і океанів. 

Загальні риси рельєфу дна Світового океану. Планетарні морфоструктури 

(геоструктури) дна: підводні окраїни материків (шельф, материковий схил, 

материкове підніжжя); перехідні зони (типи перехідних зон); ложе океану 

(улоговини і гірський рельєф, ложе океану, гайоти) і серединно-океанічні 

хребти (рифтові і флангові зони). Найважливіші геолого-геоморфологічні 

процеси, що формують рельєф дна Світового океану. Характеристика 

ендогенних процесів. Основні відомості про сейсмічність і вулканізм в 

Світовому океані. Короткий огляд екзогенних процесів. Каньйони в 

Світовому океані, основні гіпотези їх виникнення.  

  2.2. Клімат і води Світового океану. Головні риси клімату Світового 

океану. Центри дії атмосфери і пануючі вітри. Фізичні властивості морської 

води: сольовий склад і чинники його визначають; розподіл солоності по 

поверхні Світового океану і його глибинам. Термічний режим вод Світового 

океану. Тепловий обмін океанів і морів. Розподіл температури на поверхні і в 

товщі океанічних вод. Термоклин. Райони утворення туманів в Світовому 

океані. Льодовий режим Світового океану. Прозорість вод, оптичні процеси. 

Цвітіння, свічення, колір морської води. Акустичні процеси в океані. 

Хвилювання в Світовому океані. Вітрові хвилі і бризи. Приливи, цунамі, 

сейші. Одиночні хвилі або солітони. Штормові центри в Світовому океані. 

Морські течії. Класифікація течій. Поверхневі постійні течії, проміжні, 

глибинні (внутрішні) і придонні. Протитечії. Теплі і холодні течії.  

  2.3. Органічний світ, донні відклади та корисні копалини Світового 

океану. Органічний світ. Екологічні області які виділяють за умовами 

існування живих організмів в океаносфері – літораль (область узбережжя), 

пелагіаль та бенталь. Біогеографічні області та географічна зональність 

Світового океану. Типи сучасних донних відкладів. Седиментація. 

Надходження осадового матеріалу. Швидкість формування морських 

відкладів. Будова осадового шару за даними глибоководного буріння. 

Корисні копалини Світового океану. Промислова розробка корисних копалин 

поверхні дна Світового океану. 

  2.4. Фізико-географічна характеристика Тихого океану. Найважливіші 

особливості геологічної будови та рельєфу дна. Підводні окраїни материка. 

Перехідні зони, ложе океану і серединно-океанічні хребти. Донні відклади та 

корисні копалини. Кліматичні особливості і гідрологічний режим. Динаміка 

вод. Течії. Хвилевий режим. Приливи. Особливості органічного світу. 

Фізико-географічна зональність. 

  2.5. Фізико-географічна характеристика Атлантичного океану. 

Найважливіші особливості  геологічної будови та рельєфу дна. Підводні 



окраїни материка. Перехідні зони, ложе океану і серединно-океанічні хребти. 

Донні відклади та корисні копалини. Кліматичні особливості і гідрологічний 

режим. Динаміка вод. Течії. Хвилевий режим. Приливи. Особливості 

органічного світу. Фізико-географічна зональність. 

  2.6. Фізико-географічна характеристика Індійського океану. 

Найважливіші особливості  геологічної будови та рельєфу дна. Підводні 

окраїни материка. Перехідні зони, ложе океану і серединно-океанічні хребти. 

Донні відклади та корисні копалини. Кліматичні особливості і гідрологічний 

режим. Динаміка вод. Течії. Хвилевий режим. Приливи. Особливості 

органічного світу. Фізико-географічна зональність. 

  2.7. Фізико-географічна характеристика Північного-Льодовитого 

океану. Найважливіші особливості  геологічної будови та рельєфу дна. 

Підводні окраїни материка. Перехідні зони, ложе океану і серединно-

океанічні хребти. Донні відклади та корисні копалини. Кліматичні 

особливості і гідрологічний режим. Льодовий режим. Динаміка вод. Течії. 

Хвилевий режим. Приливи. Особливості органічного світу. Фізико-

географічна зональність. 

3. Фізична географія Африки та Антарктиди 
  3.1. Загальні риси природи материка Африка. Тектоніка, геологічна 

будова та рельєф материка. Особливості природи материка у зв'язку з його 

положенням в екваторіальних, тропічних і субтропічних широтах. 

Палеогеографія материка. Переважання платформенного режиму, чергування 

плювіальних і міжплювіальних епох. Основні морфоструктури і рельєф. 

Широкий розвиток денудаційних плато і алювіальних рівнин в Низькій 

Африці і цокольних у Високій Африці. Зони рифтогенної активізації в 

Східній Африці. Основні родовища корисних копалини і їх зв'язок з 

геологічними структурами. 

  3.2. Клімат та внутрішні води Африки. Рослинність та ґрунтовий 

покрив. Кліматичні умови. Високі значення радіаційного балансу, сезонна 

зміна термобаричних умов в обох півкулях. Типи клімату і кліматичні ритми. 

Водний баланс материка. Основні річки і озера. Роль підземних вод в 

освоєнні пустель. Водні ресурси Африки, їх використання і охорона. 

Багатство і різноманітність флори і фауни. Флористичні області. Зональні 

типи рослинності. Центри походження культурних рослин. Переважання 

латеритного і пустельного процесів ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтів. 

Характерні риси фауни. Причини широкого розвитку ссавців. Знахідки в 

ущелині Олдовей (північ Танзанії) останків стародавніх людей і їх предків. 

Географічні пояси і зони. Чітка вираженість поясно-зональної структури. 

Характеристика широтних і вертикальних зон. Фізико-географічне 

районування.  

  3.3. Загальні риси природи материка Антарктида. Загальна 

характеристика. Географічне положення материка і його розміри. Геологічна 

будова і підлідний рельєф. Східна і Західна Антарктида. Корисні 

копалини.Радіаційний баланс. Циркуляція атмосфери і клімат. Снігові опади, 

сильні вітри. Умови, потужність і типи зледеніння: фірнові басейни, вивідні і 



шельфові льодовики. Бюджет льоду. Вільні від льоду «оазиси». Флора і 

фауна, їх концентрація на побережжі. Морський промисел, його міжнародно-

правове регулювання. 

4. Фізична географія Австралії та Південної Америки  
  4.1. Загальні риси природи материка Австралія. Тектонічна, 

геологічна будова та рельєф. Географічне положення Австралії. Схожість і 

відмінності її ландшафтів порівняно з півднем Африки і Південною 

Америкою. Тектонічна будова. Стародавні поверхні вирівнювання, реліктова 

і сучасна кора вивітрювання. Роль неотектоніки і екзогенних процесів у 

формуванні рельєфу. Металогенні, нафтогазоносні і кам'яновугільні 

провінції. Типи морфоструктур. 

  4.2. Клімат та внутрішні води Австралії. Рослинність та ґрунтовий 

покрив. Радіаційний баланс, сезонні центри дії атмосфери, особливості 

циркуляції. Типи клімату. Області внутрішнього і зовнішнього стоку; річки, 

особливості їх живлення. Генетичні типи озер. Артезіанські басейни і їх роль 

в житті людей. Вплив рельєфу, клімату і тривалої ізоляції материка на 

характер розповсюдження типів природної рослинності. Ендемізм флори. 

Основні типи ґрунтів. Ендемізм австралійської фауни, її збереження і 

збагачення шляхом інтродукції з інших частин світу. Переважання зональних 

ландшафтів в тропічних широтах. Великий вододільний хребет як зональний 

бар'єр. Характеристика природних зон. Фізико-географічне районування. 

  4.3. Загальні риси природи Океанії. Історія формування островів 

Океанії. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Особливості органічного світу. 

Склад Океанії: Меланезія, Полінезія і Нова Зеландія, Мікронезія. 

Океанічність ландшафтів, їх освоєння і антропогенна трансформація.  

  4.4. Загальні риси природи Південної Америки. Тектонічна, геологічна 

будова та рельєф. Географічне положення. Роль орографії, центрів дії 

атмосфери і морських течій на формування зонально-поясної структури 

материка. Особливості геоструктурної будови. Розвиток 

Південноамериканської платформи в докембрії і фанерозої. Особливості 

формування рухомої ділянки Патагонії. Андійський складчасто-блоковий 

орогенний пояс. Роль вулканізму, неотектоніки і плейстоценового зледеніння 

в розвитку рельєфу. Типи морфоструктур. Мінеральні ресурси. Рудні 

копалини платформенного Сходу і складчасто-блокового Андійського 

Заходу. Нафтогазоносні пояси краєвих і міжгірських прогинів. 

  4.5. Клімат та внутрішні води Південної Америки. Рослинність та 

ґрунтовий покрив. Кліматоутворюючі чинники, оцінка їх ролі. Радіаційний 

баланс. Циркуляція повітряних мас по сезонах. Закономірності в розподілі 

річних опадів. Типи клімату. Агрокліматичні ресурси. Внутрішні води. 

Основні чинники формування стоку. Типи водного режиму річок. 

Характеристика Амазонки і Парани. Генетичні типи озер і їх 

розповсюдження. Водні ресурси. Водозабезпеченість і водогосподарський 

баланс. Гідроенергетичне використання річок. Історія палеогеографічного 

розвитку. Неотропічна і Голантарктична рослинність, її розвиток і пов'язані з 



ними типи ґрунтів. Зоогеографічні області і особливості тваринного світу. 

Ендемізм. Фізико-географічне районування. 

5. Фізична географія материків Північної Америки та Євразії 

  5.1. Загальні риси природи Північної Америки. Тектонічна, геологічна 

будова та рельєф. Географічне положення і основні риси природи. Вплив 

орографії суші і океанічних течій на формування поясно-секторно-зональної 

структури ландшафтів. Геологічна історія формування території. Роль 

неотектонічних рухів, плейстоценового зледеніння і екзогенних процесів у 

формуванні рельєфу. Основні родовища корисних копалини, їх зв'язок з 

геоструктурами. 

  5.2. Клімат та внутрішні води Північної Америки. Рослинність та 

ґрунтовий покрив. Клімат як ландшафтоутворюючий чинник. Вплив океанів 

на клімат. Поєднання тепла і зволоження в різних частинах материка. Хвилі 

холоду. Дія клімату на просторове положення і конфігурацію географічних 

зон. Сучасне забруднення повітря. Кислотні дощі і загибель лісів Канади і 

США. Чинники формування стоку і особливості гідромережі. Водний баланс. 

Типи режиму річок. Зарегульованість річкового стоку. Найбільші озера. 

Підземні води. Проблеми використання водних ресурсів і охорона вод. 

Центри походження флори і формування сучасної рослинності. Просторові 

закономірності розміщення основних типів ґрунтів, рослинних формацій і 

фауністичних угрупувань. Фізико-географічне районування. 

  5.3. Загальний огляд природи Євразії. Основні етапи розвитку 

природи і рельєфу Євразії. Рельєф і корисні копалини. Географічне 

положення, площа, конфігурація Євразії. Географічне положення Євразії: 

розташування, розміри, площа, крайні точки, амплітуди температур і висот, 

берегова лінія. Межі Євразії як геологічної структури; ділення на Європу і 

Азію; структурний поділ між ними. Загальні особливості природи Євразії у 

зв'язку з географічним положенням. Основні етапи формування Євразії і 

розвиток її природи. Тектонічні цикли в докайнозойський час і їх вплив на 

формування материка з позиції теорії тектоніки плит. Роль альпійського 

орогенезу у формуванні структур і рельєфу в межах Альпійсько-

гімалайського і Тихоокеанського орогенних поясів. Реконструкція рельєфу 

стародавніх і молодих платформ. Особливості розвитку органічного світу в 

різних частинах Євразії. Палеогеографія четвертинного періоду. Роль 

неотектонічних рухів у формуванні сучасного рельєфу і контурів материка. 

Вулканізм. Материкове зледеніння. Перигляціальні області, формування 

холодного лесу, епохи плювіалів. Зледеніння гірських країн. 

Післяльодовикові коливання клімату. Формування сучасного органічного 

світу. Основні риси орографії і гіпсометрії Євразії. Морфоструктура: 

віддзеркалення в морфології рельєфу геологічних структур. Типи рівнин і 

епіплатформенних гір в межах стародавніх і молодих платформ, рівнин і гір 

мезозойських і кайнозойських споруд. Основні типи морфоскульптури. Роль 

неотектоніки в омолоджуванні і відродженні рельєфу. Геоморфологічні 

області Євразії. Цокольні, пласти рівнини і гори стародавніх платформ з 

переважанням льодовикової морфоскульптури – Скандинавський півострів, з 



переважанням флювіальної морфоскульптури – півострів Індостан, аридно-

денудаційної – Аравійський півострів. Рівнини ступінчасто-пластові і 

акумулятивні, відроджені і омолоджені, середньовисотні і низькі гори глиб, 

складки з флювіальною морфоскульптурою епіпалеозойської платформи 

Центральної Європи. Денудаційні рівнини, відроджені високі і середні гори, 

складки на різновікових структурах, охоплені інтенсивними новітніми 

підняттями, з розповсюдженням льодовиків у високогір’ях і аридно-

денудаційної морфоскульптури в Центральній Азії, флювіальної – в Східній 

Азії. Складчасті складчасті гори, акумулятивні рівнини і плато краєвих і 

міжгірських прогинів Середземноморського орогенного поясу. Вулканічні 

гори і гірські споруди і рівнини острівних дуг Тихоокеанського поясу. 

  5.4. Загальні закономірності клімату Євразії. Внутрішні води. Фізико-

географічні умови формування клімату Євразії. Кліматоутворюючі чинники 

Євразії: сонячна радіація, радіаційний баланс – їх розподіл по території. 

Особливості циркуляції атмосфери в Західній Європі, Східній і Південній 

Азії. Місцеві вітри Середземномор'я. Розподіл тиску, повітряних течій, 

температур і опадів по сезонах року. Умови зволоження. Розподіл по 

території атмосферних опадів і випаровуваності. Їх співвідношення – дефіцит 

або надлишок водних ресурсів. Сезонність випадання опадів і пов'язана з нею 

сезонність в зволоженні території. Кліматичне районування. Арктичний і 

субарктичний пояси. Помірний кліматичний пояс – зміна клімату з півночі на 

південь (бореальна і суббореальна частини помірного поясу) в Західній 

Європі і від океанів вглиб континенту. Кліматичні області і підобласті. 

Субтропічний пояс, відмінності в його межах. Особливості кліматоутворення 

в тропічному, субекваторіальному і екваторіальному поясах. Агрокліматичні 

ресурси зарубіжної Євразії. Характеристика мережі гідрографії Євразії. 

Закономірності розподілу поверхневих вод і особливості стоку Євразії. 

Найбільші річки Євразії (Дунай, Рейн, Рона, Янцзи, Хуанхе, Меконг, Ганг, 

Брахмапутра, Інд, Тигр і Євфрат), їх водний режим і господарське значення.  

Основні типи живлення річок. Озера, їх розміщення і генезис улоговин. Типи 

водного балансу Євразії. Забруднення внутрішніх вод і їх охорона. Роль 

підземних вод у водопостачанні населення аридних територій Азії. Сучасне 

зледеніння Євразії. Закономірності розподілу снігової межі, площі зледеніння 

і типи льодовиків. 

  5.5. Характеристика природних ресурсів Євразії (ґрунти, рослинний і 

тваринний світ) Регіональний огляд сучасних (природних і природно-

антропогенних) ландшафтів материків і природи океану. Закономірності 

розподілу ґрунтово-рослинного покриву по території у зв'язку з кліматом, 

рельєфом і палеогеографічними особливостями. Зональність і провінційність 

природи в межах Євразії, її особливості в приатлантичному, 

притихоокеанському і внутрішньоконтинентальному секторах материка. 

Природні зони Євразії. Тундри і лісотундри. Хвойні, мішані і широколистяні 

ліси помірного поясу, зміна їх флористичного складу і типів ґрунтів із заходу 

на схід; лісостепи і степи Європи і Азії і властиві ним ґрунти; напівпустелі і 

пустелі в помірному, субтропічному і тропічному поясах. Типи вічнозелених 



лісів субтропічного поясу Південної Європи, Західної і Східної Азії, саван і 

лісів Південної Азії і відповідні ним типи ґрунтів. Зональні типи ландшафтів. 

Антропогенні ландшафти Євразії. Висотна поясність. Тваринний світ. 

Відмінності у складі фауни Голарктичної, Індо-Малайської і Ефіопської 

областей Євразії і найбільш поширені її представники. Розміщення диких і 

домашніх тварин залежно від природних умов різних частин зарубіжної 

Євразії. Лісові і земельні ресурси. Фізико-географічне районування. 

 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Фізична географія 

України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра напряму (спеціальності) “6.04010401 Географія. Спеціалізація: 

біологія”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є просторово-часові 

закономірності територіальної диференціації України; регіональний характер 

взаємозв’язків між природними компонентами; прояв сучасних фізико-

географічних процесів; регіональні особливості впливу природних умов на 

господарську діяльність і проживання людини; антропогенний вплив на 

зміни природних умов і природних ресурсів упродовж історичного часу.  

Міждисциплінарні зв’язки: фізична географія материків і океанів; 

гідрологія; метеорологія; геоморфологія; загальне землезнавство; географія 

грунтів; топографія з основами картографії; геологія; біогеографія; 

ландшафтознавство.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Фізико-географічне положення України. 

2.Загальний аналіз природних умов і природних ресурсів України. 

3. Регіональний аналіз природних умов України. 

Змістовий модуль 1. Фізико-географічне положення України 

Тема 1. Географічне положення, територія, кордони України, 

геополітичні проблеми 

Загальна характеристика фізико-географічного положення України. 

Конфігурація території. Кордони. Геополітичні проблеми.  

Тема 2. Дослідження природних умов і природних ресурсів України 

Вивчення природних умов і природних ресурсів України від античності 

до наших часів. Походження назви „Україна”. Роботи видатних дослідників 

природи України. Географічні дослідження радянського періоду, їх зв’язок з 

практичними завданнями розвитку народного господарства. Атласи і 

монографії післявоєнного періоду. 

Змістовий модуль 2. Загальний аналіз природних умов і природних 

ресурсів України 

Тема 1. Геологічна будова. Основні етапи геологічної історії. 

Мінерально-сировинні ресурси 

Тектонічна будова України. Геологічна будова. Сучасні уявлення про 

глибинну будову території. Особливості будови головних геоструктурних 



регіонів України. Основні етапи дочетвертинної геологічної історії. 

Палеогеографія антропогену. Мінерально-сировинні ресурси України. 

Корисні копалини та їхній зв’язок з тектонічною будовою. 

Тема 2. Орографія 

Земна поверхня як основа, на якій відбуваються основні фізико-

географічні процеси. Основні риси орографії території України. Вплив 

господарської діяльності людини на рельєф. 

Тема 3. Геоморфологічна будова України 

Особливості розвитку основних генетичних типів і форм рельєфу на 

території України. Геоморфологічне районування України, його наукове й 

практичне значення. 

Тема 4. Загальна характеристика клімату України 

Формування клімату України під впливом основних 

кліматоутворюючих факторів (сонячної радіації, атмосферної циркуляції, 

характеру підстильної поверхні). Загальні риси клімату. Характеристика 

основних кліматичних величин: температури і вологості повітря, 

атмосферних опадів, вітру. Оцінка окремих небезпечних явищ погоди. Вплив 

абсолютної висоти на розподіл кліматичних величин. 

Тема 5. Кліматичні сезони. Коливання і зміна клімату. Кліматичне 

районування України 

Загальна характеристика погодно-кліматичних процесів у різні сезони 

року. Розподіл деяких сезонних небезпечних явищ погоди: ожеледиці і 

хуртовин, туманів, гроз і граду, суховіїв і пилових бур. Коливання і зміна 

клімату у зв’язку з загальною еволюцією системи Земля – Місяць. Епохи 

зледенінь. Періоди кліматичного оптимуму. Історичні докази зміни клімату 

(географічні відкриття вікінгів ті ін.). Малий льодовиковий період. Сучасне 

потепління, його розвиток в Україні. Антропогенні зміни клімату. Загальне і 

спеціальне кліматичне районування. Генетичний характер класифікації 

кліматів Б.П. Алісова, її переваги над іншими. Кліматичне та аґрокліматичне 

районування території. 

Тема 6. Чорне і Азовське моря 

Загальні особливості природи Чорного і Азовського морів як 

внутрішньоматерикових морів. Основні етапи розвитку їх басейнів, 

гідрологічний і гідрохімічний режим. Флора і фауна. Природні ресурси 

морів, проблеми їх раціонального використання. 

Тема 7. Річки України 

Загальна характеристика річкової мережі України. Джерела живлення 

річок. Розподіл середньорічкового стоку на території України. Гідрологічний 

режим річок України. Каламутність і мінералізація річкової води. Коротка 

характеристика головних річок України. Канали.  

Тема 8. Озера, болота і підземні води 

Загальна характеристика озер України. Генетичні типи озер. Болота і 

перезволожені території. Загальна характеристика заболоченості України. 

Типи боліт і основні закономірності їх поширення. Підземні води України. 

Гідрогеологічні регіони України. 



Тема 9. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ України 

Основні закономірності диференціації ґрунтово-рослинного покриву на 

території України. Основні генетичні типи ґрунтово-рослинного покриву. 

Внутрішньозональна різноманітність ґрунтів і рослинності в залежності від 

геолого-геоморфологічних умов. Господарська оцінка ґрунтово-рослинного 

покриву та його зміна під впливом господарської діяльності людини. 

Культурна рослинність. Агроґрунтове і геоботанічне районування України. 

Загальна характеристика тваринного світу у зв’язку з різноманітністю 

ландшафтів та історичними зв’язками України з сусідніми зоогеографічними 

областями. Зміна тваринного світу під впливом господарської діяльності 

людини. Основні закономірності сучасного поширення тварин. 

Тема 10. Несприятливі фізико-географічні процеси і шляхи боротьби з 

ними 

Основні джерела та фактори розвитку фізико-географічних процесів. 

Причини і попередження розвитку посушливих явищ, дефляції, ерозії, 

заболочення ґрунтів, зсувів і обвалів, селів, снігових лавин тощо. 

Змістовий модуль 3. Регіональний аналіз природних умов України 

Тема 1. Ландшафти і фізико-географічне районування України. 

Принципи та схема фізико-географічного районування України  

Класифікація ландшафтів України. Аналіз ландшафтної карти. Зміна 

ландшафтів України за історичний період. Класифікація антропогенних 

ландшафтів. Прогноз розвитку ландшафтів і їх зміни під впливом 

господарської діяльності. Теоретичне й практичне значення фізико-

географічного районування. Ландшафтно-генетичний принцип фізико-

географічного районування. Взаємодія ландшафтоутворюючих факторів. 

Основні ландшафтоутворюючі процеси, їх прояв. Система таксономічних 

одиниць фізико-географічного районування.  

Тема 2. Зона мішаних хвойно-широколистих лісів України  

Фізико-географічна характеристика зони мішаних хвойно-

широколистих лісів України. Межі та їх обґрунтування. Географічне 

положення й найхарактерніші зональні фізико-географічні особливості зони. 

Походження ландшафтів Поліської низовини. Геолого-геоморфологічна 

основа сучасних ландшафтів. Клімат. Поверхневі та підземні води. Ґрунти. 

Рослинний і тваринний світ. Зональні типи і підтипи ландшафтів. 

Особливості сучасних фізико-географічних процесів. Природні ресурси та їх 

використання. Внутрішні відмінності зонально-провінційних умов у зв’язку з 

різноманітністю ландшафтної структури. Фізико-географічні області. 

Переважаючі види ландшафтів та місцевостей, характеристика їхньої 

внутрішньої структури. Порівняння ландшафтної структури та видів 

господарського освоєння фізико-географічних областей і районів. Зміна 

природних умов за історичний період. Прогноз розвитку природних і 

перетворених ландшафтів.  

Тема 3.Зона широколистих лісів України 

Фізико-географічна характеристика зони широколистих лісів України. 

Межі та їх обґрунтування. Географічне положення й найхарактерніші 



зональні фізико-географічні особливості зони. Геолого-геоморфологічна 

основа сучасних ландшафтів. Клімат. Поверхневі та підземні води. Ґрунти. 

Рослинний і тваринний світ. Зональні типи і підтипи ландшафтів. 

Особливості сучасних фізико-географічних процесів. Природні ресурси та їх 

використання. Фізико-географічні області. Переважаючі види ландшафтів та 

місцевостей, характеристика їх внутрішньої структури. 

Тема 4. Лісостепова зона України 

Фізико-географічна характеристика Лісостепу України. Межі та їх 

обґрунтування. Географічне положення й найхарактерніші зональні риси 

природи. Геолого-геоморфологічна основа сучасних ландшафтів. Відмінні 

риси кліматичних, гідрологічних і гідрогеологічних умов лісостепової зони 

України. Зональні особливості ґрунтово-рослинного покриву. Поєднання 

чорноземного типу ґрунтоутворення з опідзолюванням. Поширення лісів і 

степів, їх взаємовідношення. Ландшафтні типи рослинності. Тваринний світ. 

Типи та підтипи ландшафтів. Сучасні фізико-географічні процеси. Водні 

натуральні та антропогенні комплекси. Перетворені, природоохоронні та 

заповідні ландшафти. Сучасні зміни та прогноз розвитку природних умов. 

Внутрішні зональні відмінності ландшафтної структури, фізико-географічне 

районування лісостепової зони України.  

Тема 5. Степова зона України  

Фізико-географічна характеристика степової зони України. Межі та їх 

обґрунтування. Географічне положення й найхарактерніші зональні риси 

природи. Геолого-геоморфологічна основа сучасних ландшафтів. Відмінні 

риси кліматичних, гідрологічних і гідрогеологічних умов степової зони 

України. Зональні особливості ґрунтово-рослинного покриву. Ландшафтні 

типи рослинності. Тваринний світ. Типи та підтипи ландшафтів. Сучасні 

фізико-географічні процеси. Водні натуральні та антропогенні комплекси. 

Перетворені, природоохоронні та заповідні ландшафти. Сучасні зміни та 

прогноз розвитку природних умов.  

Тема 6. Внутрішні відмінності зонально-провінційних умов степової 

зони 

Підзональні відмінності ландшафтної структури і фізико-географічне 

районування степової зони України. Поділ степової зони на підзони, 

провінції, фізико-географічні області. 

Тема 7. Карпатсько-Український гірсько-лісовий край 

Загальна характеристика Українських Карпат. Внутрішні відмінності 

природних умов Українських Карпат. Українські Карпати як частина 

Карпатської гірської країни. Обґрунтування меж. Загальні риси природних 

умов. Класифікація ландшафтів. Особливості сучасних фізико-географічних 

процесів. Природні ресурси і основні заходи щодо їх раціонального 

використання. Поділ Українських Карпат на фізико-географічні області. 

Переважаючі види ландшафтів і місцевостей. Господарське освоєння різних 

фізико-географічних областей. Прогноз розвитку натуральних і перетворених 

ландшафтів. 

Тема 8. Кримський гірсько-лісовий край 



Загальна характеристика, внутрішні відмінності природних умов 

Гірського Криму. Межі та їх обґрунтування. Загальні риси природних умов. 

Геолого-геоморфологічна основа сучасних ландшафтів. Особливості 

кліматичних, гідрологічних і гідрогеологічних умов. Закономірності 

диференціації ґрунтово-рослинного покриву, поширення тварин. 

Класифікація ландшафтів. Натуральні та антропогенні ландшафти. 

Внутрішні відмінності природних умов. Поділ краю на фізико-географічні 

області. Основні види господарського використання природних ресурсів, їх 

охорона і відтворення. Рекреаційні ресурси.  

Тема 9. Природоохоронні території України  

Поняття про природоохоронні території. Заповідники і природні 

національні парки України. 

Тема 10. Регіональний аналіз геоекологічних проблем України 

Зміна основних компонентів природи під впливом діяльності людини.  

Геоекологічна ситуація в Україні. Геосистемний моніторинг навколишнього 

природного середовища в Україні. Конструктивно-географічні засади 

регіонального природокористування.  

 

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 

Економіко- і політико-географічне положення України 
Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. 

Сучасний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими 

державами.  

Населення і трудові ресурси 
Територіальні відмінності і чинники розміщення та густота населення. 

Природні і екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні 

показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева 

структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї 

проблеми. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське 

розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми 

сільського населення України, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси України, 

їх структура, динаміка та територіальний розподіл. Національний склад. 

Українська діаспора. 

Господарський комплекс України 
Поняття про господарство і національний господарський комплекс. 

Формування господарського комплексу України та його структура. 

Особливості галузевої і територіальної структури. Сучасні проблеми 

розвитку та територіальні організації. 

Промисловість України 

Загальна характеристика і розміщення промисловості. Галузева 

структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку та розміщення промисловості. 

Паливно-енергетичний комплекс 

Структура комплексу, особливості розміщення. Вугільна 

промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і 



перспективи подальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні 

райони нафто- і газо-видобутку. Перспективи розвитку нафтової та газової 

промисловості. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення 

основних типів електростанцій. Паливно-енергетичний баланс України. 

Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу. 

Металургійний комплекс 
Структура, особливості і фактори територіального розміщення. Чорна 

металургія, кольорова металургія. Економіко-географічна оцінка сировинної 

бази, основні фактори розміщення. Проблеми і перспективи розвитку 

металургійного комплексу. 

Машинобудівний комплекс 

Галузева структура, основні структурні зміни, особливості 

територіальної структури. Принципи та фактори розміщення провідних 

галузей. Основні райони, вузли та центри. Проблеми та перспективи 

подальшого розвитку. 

Хімічний комплекс 
Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. Галузева структура 

хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. 

Проблеми і перспективи розвитку.  

Лісопромисловий комплекс 
Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна 

промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова 

промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і 

перспективи розвитку лісопромислового комплексу.  

Будівельний комплекс 

Географія, галузева та територіальна структура. Чинники розвитку і 

розміщення. Сировинний комплекс. 

Агропромисловий комплекс України 

Агропромисловий комплекс України: структура, типи. Характеристика 

основних сфер АПК.  

Транспортний комплекс України 

Основні види транспорту, транспортні коридори і транспортні вузли.  

Зовнішньоекономічні зв’язки 

Зовнішні зв’язки, їх види. Економічні зв’язки, їх види. 

Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та 

їх охорона. 
Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. 

Геоекоситуація в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне 

використання та охорона природних умов і природних ресурсів.  

 

ПЕДАГОГІКА 

Народна педагогіка, етнопедагоігка та педагогіка як окрема наука. 

Предмет, основні категорії педагогіки, методи наукових досліджень. 

Особистість учнів, розвиток, виховання і формування особистості. Проблеми 

мети в педагогіці. Мета національного виховання. Суть і зміст процесу 



виховання в національній школі. Закономірності та принципи виховання. 

Принципи національного виховання. Засоби, методи і прийоми виховання. 

Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей. Формування 

світоглядних позицій і розумовий розвиток школярів. 

Соціальний розвиток особистості школяра. Особистість і колектив. 

Основи виховної роботи в дитячих громадських організаціях. Виховні 

функції класного організатора та соціального педагога. Духовний розвиток 

особистості. Моральне та естетичне виховання. Трудове та економічне 

виховання. Система профорієнтації. Виховання свідомої дисципліни. Основи 

правового виховання. Позакласне і позашкільне виховання і навчання. 

Спільна виховна діяльність школи, сім’ї та громадськості. 

Предмет і основні категорії дидактики. Процес навчання, його 

структура. Різні підходи до навчання і їх характеристика. Зміст освіти в 

національній школі. Методи і засоби навчання. Форми організації навчання. 

Урок в сучасній школі. Контроль, оцінка та облік навчальних досягнень 

учнів. 

Система освіти в Україні. Методична робота в школі. Передовий 

педагогічний досвід. 
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