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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма враховує сучасний етап розвитку географії і практично охоплює усі 

знання, які одержує учень протягом навчання в середній загальноосвітній школі. 

Для того, щоб підготуватися до олімпіади з географії необхідно: 

 опанувати матеріал шкільних підручників та рекомендованих посібників; 

 засвоїти необхідний мінімум географічної номенклатури і цифрових даних; 

 вміти вільно орієнтуватися за фізичними, економічними та політико-

адміністративними картами різного масштабу і змісту, швидко знаходити на 

них різні об'єкти; 

 знати особливості й закономірності взаємодії природи і суспільства, наслідки та 

регіональні відмінності такої взаємодії; 

 добре знати особливості природи, населення, господарства, соціально-

економічних і екологічних проблем, територіальної диференціації України, її 

роль і місце серед інших країн Європи і світу; 

 знати сучасні міжнародні події та проблеми, їх регіональну специфіку, риси 

розміщення та характер соціально-економічного розвитку найбільших країн 

світу та їх об'єднань;  

 вміти складати комплексні фізико- та економіко-географічні характеристики 

певних територій, їхні порівняльні характеристики. 

Згідно ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські олімпіади Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

розміщеного на веб-сайті (рубрика Абітурієнту (верхнє меню) – Нормативні 

документи – Положення про Всеукраїнські …) передбачено проведення двох 

етапів – першого дистанційного та другого очного. 

Завдання дистанційного етапу є творчими і спрямовані на виявлення ы 

відбір особистостей, які мають не лише ґрунтовні географічні знання і вміння, але 

і вміють логічно мислити, творчо аналізувати будь-яку проблему, що містить 

географічні аспекти. В межах дистанційного етапу учасникам пропонується 10 

творчих завдань, кожне з яких оцінюється максимум 10 балами. 



За умови успішного виконання завдань (оцінка 75 балів і більше) учасник 

запрошується до другого, очного етапу олімпіади, який буде проходити на базі 

КДПУ ім. В. Винниченка. 

Під час другого етапу олімпіади учасникам буде запропоновано три 

різновиди завдань: 1) тестові (всього 25, з них 5 – тести на відповідність, що 

включають по 5 окремих завдань); практичні (переважно географічні задачі та 

завдання, пов’язані з аналізом різноманітних карт, усього 5); творчі теоретичні 

завдання, які потребують розгорнутої відповіді, аналітичного підходу і викладення 

власного погляду на проблему (всього 3). 

Оцінювання робіт учасників другого етапу Олімпіади здійснюється згідно з 

методикою дистанційного етапу. Максимальна сума балів – 100. За завданнями 

бали розподілені наступним чином: за кожне правильне тестове завдання – 1 бал; 

за кожне практичне завдання – максимально 5 балів; за кожне теоретичне завдання 

– максимально 10 балів. 

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські олімпіади Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

нарахування додаткових балів з географії відбувається за умови набирання 90 і 

більше балів за результатами другого етапу. 



2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ 

2.І. Загальна характеристика земної кулі 
План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони 

горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Вміння користуватися компасом. 
Азимут. Масштаб та його види. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості. 
Використання планів у практичній діяльності людини. 

Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні відмінності 
географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по карті 
за допомогою масштабу. Вміння по карті виміряти довжину річки, визначати 
висоту гір, глибину океанів і морів. Особливості картографічного зображення. 
Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі; елементарні поняття 
про характер цих спотворень (відстаней, напрямків і площ). Градусна сітка на карті 
та її елементи. Географічна широта і довгота. Значення карти в житті та 
господарській діяльності людини. 

Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про 
форму Землі.«Фізико-географічне значення форми Землі. Розміри земної кулі. 
Добове обертання Землі та його наслідки. Місцевий, поясний та декретний час, лінія 
зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола. 

Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття "Літосфера". Типи 
земної кори. Зовнішні сили, що змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. 
Робота вітру, текучих вод, льоду. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної 
кори. Вулкани та. райони їх поширення. Землетруси та райони їх поширення. 
Утворення материків і океанів. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, 
плоскогір'я, гори і нагір'я. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові. 
Поняття про річкову долину. Рельєф дна Світового океану. Острови і 
півострови. Значення рельєфу в господарській діяльності людини. 

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. 
Загальна циркуляція атмосфери. Нагрівання атмосфери. Зміни температури 
повітря залежно від географічної широти місця і від висоти над рівнем океану. Тиск 
атмосфери і його вимірювання. Вітри та їх походження. Бризи, мусони, пасати, 
циклони і антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх 
утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості 
опадів. Погода. Характеристика складових стану погоди. Спостереження за 
погодою. Значення вивчення погоди для народного господарства. 

Клімат. Залежність клімату від географічної широти місця, близькості моря, 
морських течій, рельєфу і висоти місцевості. Значення клімату в господарській 
діяльності людини. 

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Світовий 
океан та його частини: моря, затоки і протоки. Географічне положення, 
особливості рельєфу, характерні риси клімату, основні морські течії і господарське 
освоєння океанів. Температура і солоність води. Морські т Господарське 
використання морів. Розчленованість берегової лінії. Підземні води. Джерела. 



Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини. Живлення річок. 
Басейни і вододіли. Канали і водосховища. Використання річок у господарській 
діяльності людини. Озера та їх господарське використання. Болота, та їх 
використання. Льодовики. 

Біосфера. Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі. 
Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. 

Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку. Загальні риси 
географічної оболонки: Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і 
клімату та їх вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ. Зміна природних 
комплексів під впливом господарської діяльності людей. 

Фізико-географічна характеристика частин світу. Типовий план 
характеристики, фізико-географічне положення! Історія відкриття і дослідження. 
Рельєф. Природні ресурси. Клімат. Внутрішні води. Природні зони. 

Частини світу: Європа, Азія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, 
Австралія і Океанія, Антарктида. 

2.2. Географія України 
2.2.1. Фізична географія України 

Географічне положення. Предмет фізичної географії України. 
Географічне положення, кордони. Оцінка вигідності фізико-географічного 
положення України. 

Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: 
низовини, височини, гори. 

Тектонічні структури. Особливості геологічної будови території України. 
Палеогеографічні умови. Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. 

Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, 
рудних і нерудних корисних копалин. 

Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотворні чинники. Загальні 
риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря; опадів по 
території України. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди. 

Моря, поверхневі і підземні води. Водні ресурси. Чорне і Азовське моря. 
Загальні риси їх природних умов. Гідрологічний і гідрохімічний режим, флора і 
фауна. Природні ресурси морів і їх екологічні проблеми. 

Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні ріки. 
Канали. 

Озера і водосховища. Підземні води. 
Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона. 

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні 
генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Господарське 
використання ґрунтів. Земельні ресурси України. 

Рослинний і тваринний світ. Різноманітність видового складу тварин. 
Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат і 
Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища. 



Природні комплекси України і фізико-географічне районування. 
Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Зміна ландшафтів 
України за історичний час. Класифікація ландшафтів. Фізико-географічне 
районування України, його наукове і практичне значення. Природно-
господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, - 
лісостепової, степової, Українських Карпат і Кримських гір. 

2.2.2. Економічна і соціальна географія України 
Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення 

незалежності України і її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко-
географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний 
поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на 
політичній і економічній карті світу. 

Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності і чинники 
розміщення і густоти населення. Природні і екологічні умови життя населення 
та їх вплив на основні показники його розміщення, Природний рух населення. 
Вікова і статева структура населення. Погіршення демографічної ситуації і шляхи 
розв'язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграції 
населення, види і причини. Національний та етнічний склад населення. 
Українська діаспора і причини її виникнення. 

Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. 
Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні 
відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх 
вирішення. 

Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства в регіонах. 
Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні 
аспекти. 

Формування господарського комплексу України, його структура. 
Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої 
структури господарства. Сучасні проблеми розвитку і територіальної 
організації. 

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення 
промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві 
комплекси. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення промисловості. 

Паливно-енергетичний комплекс. Структура, місце і роль у 
господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони видобування і 
використання вугілля. Проблеми і перспективи подальшого розвитку. Нафтова і 
газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи 
розвитку, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика, її структура, 
розвиток і розміщення основних типів електростанцій. Екологічні проблеми 
розвитку паливно-енергетичного комплексу. 

Металургійний комплекс. Структура, місце і роль у господарстві. 
Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. 



Кольорова металургія. Основні галузі розвитку та розміщення. Проблеми і 
перспективи розвитку металургійного комплексу. 

Машинобудівний комплекс. Значення, місце і роль у господарстві. 
Структура, принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна 
організація машинобудування. Проблеми і перспективи 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. Структура і значення. Чинники розвитку і 
розміщення. Виробництво стінових матеріалів. Географія цементної 
промисловості. 

Соціальний комплекс. Галузева структура і значення. Легка 
промисловість, структура, принципи розміщення і географія. Сфера послуг, її 
розвиток і розміщення. 

Агропромисловий комплекс (АПК). Роль, місце і значення АПК. 
Структура комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. 
Зернові культури. Галузі, що переробляють продукцію зернового господарства. 
Вирощування технічних культур. Вирощування картоплі і овочів, садівництво, 
ягідництво і виноградарство. Переробні галузі. Тваринництво, Галузі переробки 
тваринницької продукції. Агропромислові зони. 

Транспортний комплекс і міжнародні економічні зв'язки. Роль і 
значення транспорту. Основні види транспорту і особливості їх розміщення. 
Зовнішні економічні зв'язки. 

Економічні райони. Географічний поділ праці і економічне 
районування. Донецький район. Придніпровський район. Північно-Східний район. 
Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський 
район. Північно-Західннй район. Карпатський район. 

Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх 
охорона. Вплив господарської діяльності людини на природні умови і природні 
ресурси: землеробський, промисловий, містобудівельний, транспортний, 
водогосподарський. Геоекологічна ситуація в Україні. Раціональне використання 
та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. 
Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного і Азовського 
морів та водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, 
їх раціональне використання і охорона. Рекреаційні ресурси. Природоохоронні 
комплекси. Моніторинг довкілля в Україні. 

Географія своєї області. 
 
 



2.3. Економічна і соціальна географія світу 
Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу 

Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. 
Форми правління і адміністративно-територіального устрою країн. Сучасна 
політична карта Європи, Азії, Африки, Америки. 

Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. 
Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, 
Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозбереження. 

Географія населення світу. Природний рух населення та його 
відтворення. Чисельність населення і його динаміка, Демографічна політика. 
Статевий та віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. 
Найчисленніші народи і мовні сім'ї. Релігії народів світу. Нерівномірність 
розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське і сільське 
населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в 
різних сферах господарства країн та регіонів світу. 

Світове господарство. Поняття про світове господарство і етапи його 
формування. Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період НТР, 
основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення виробництва. 

Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова 
паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової 
промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні 
райони їх розвитку та розміщення. Машинобудування, його структура і 
географія основних галузей. Хімічна промисловість. 

Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості 
розміщення галузей рослинництва і тваринництва. 

Географія транспорту. Значення і місце в світовому господарстві. 
Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, 
автомобільного і морського. 

Зовнішні економічні зв'язки. Суть та основні форми економічного 
співробітництва. Міжнародний туризм та його різновидності. 

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний 
географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування, 
інтеграція країн світу. 

Глобальні проблеми людства. Виникнення глобальних проблем  
людства. Найважливіші проблеми сучасності; демографічна, екологічна, 

енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану. 
Економіко-географічна характеристика країн світу. Типовий план 

характеристики. Економіко-географічне положення та його господарська оцінка. 
Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика 
господарства. Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей та 
їх географія. Сільське господарство, його структура та географія основних галузей 
рослинництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія. 
Зовнішньоекономічні зв'язки. 



Країни Європи і Азії. Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Одна із 
країн Центральної Європи (за вибором). Білорусь. Молдова. Одна із країн Балтії 
(за вибором). Росія. Казахстан. Одна із країв Центральної Азії (за вибором). Одна 
із країн Закавказзя (за вибором). Японія. Індія. Китай. Туреччина. 

Країни Америки: США. Канада. Бразилія. Аргентина. 
Країни Африки. Одна із країн Африки (на вибір). Австралія. 



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЕТАПУ 

 загальна кількість завдань — 10; 
 максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання завдань - 100; 
 мінімальна кількість балів для участі у 2 етапі – 75; 
 максимальна кількість балів за одне виконане завдання — 10; 
 головними критеріями при оцінюванні виконаних теоретичних завдань 

дистанційного етапу є повнота і обґрунтованість відповіді на поставлене 
питання, її наповнення розгорнутими судженнями, прикладами, висновками. 
Враховується ступінь розкриття змісту понять, точність використання 
наукових термінів, глибина просторового мислення, оригінальність і 
творчий підхід. 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ОЧНОГО ЕТАПУ 

 максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання завдань - 100; 
 мінімальна кількість балів для нарахування додаткових балів при вступі – 90; 
 при оцінюванні тестових завдань (всього 20) з однією правильною 

відповіддю нараховується один бал, при інших варіантах відповідей бали не 
нараховуються; 

 при перевірці тесту на відповідність (усього 5) максимальна кількість балів - 
5 за умови правильності всіх відповідностей. При меншій кількості 
правильних відповідей відповідно зменшується і кількість нарахованих 
балів (від 0 до 5); 

 при оцінюванні практичного завдання (усього 5) максимальна кількість 
балів становить 5. Враховується правильність рішення, обґрунтованість та 
оригінальність відповіді, вміння орієнтуватись за картою, читання схем, 
графіків, діаграм, профілів тощо; 

 критерії оцінювання творчих теоретичних завдань (всього 3) подібні до 
критеріїв дистанційного етапу. Враховується рівень компетентності, 
глибина знань географічної номенклатури, володіння методами аналізу, 
порівняння, узагальнення, систематизації при описуванні географічних 
об’єктів, процесів і явищ. Кількість балів за виконане завдання – від 1 до 10.
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