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Зовнішнє незалежне оцінювання з Географії 

для вступу на 1 курс навчання до ЧДУ імені Петра Могили 
 

 

 

 

4. Найбільшою протяжністю у Світовому океані вирізняється 

А Великий Бар’єрний риф. 

Б Серединно-Атлантичний  хребет. 

В Маріанський  жолоб. 

Г острів Мадагаскар. 
 

5. Яка характеристика річки залежить від кліматичних умов на тій території, де 

сформувався її басейн? 

А ширина русла 

Б водний режим  

В напрямок течії  
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Г розмір дельти 
 

6. Укажіть причину відхилення пасатів у Північній півкулі вправо, а в Південній – 

уліво. 

А рух Землі навколо своєї осі 

Б зміна меж літосферних плит 

В розташування гірських хребтів 

Г формування океанічних течій 
 

7. Прочитайте уривок з літературного твору: «…все Блудове болото, з усіма 

величезними запасами торфу, є коморою сонця. …Гаряче сонце було матір’ю 

кожної травиночки, кожної квіточки, кожного болотного кущикаіягідки. Усім їм 

сонце віддавало своє тепло, і вони, помираючи, перегниваючи, в добриві передавали 

його, як спадок, іншим рослинам…». Про яку властивість географіч- ної оболонки 

йдеться в уривку? 

А широтну зональність 

Б висотну поясність 

В цілісність 

Г ритмічність 

 

 



ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ!!!!! 

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ!!!!! 

 

 

 

 

 



ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ!!!!! 

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ!!!!! 

 

16. Яка крайня точка України найбільш віддалена від Гринвіцького меридіана? 
А північна  
Б південна  
В східна 
Г західна 
 

17. У межах якої тектонічної структури на території України знаходяться най- більші 
родовища рудних корисних копалин магматичного та метаморфічного походження? 

А Передкарпатського  крайового прогину 
Б Українського щита 
В Волино-Подільської  плити 
Г Дніпровсько-Донецької  западини 
 

18. Укажіть причину зменшення кількості опадів на території України з північного 
заходу на південний схід і південь. 

А послаблення активності циклонів 
Б зниження  атмосферного тиску 
В зменшення впливу антициклонів 
Г посилення впливу акваторії морів 
 

 

20. Які два зональних типи ґрунтів сформувалися в межах лісостепу України? 
А підзолисті й дерново-підзолисті 
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Б сірі лісові й чорноземи типові 
В бурі лісові й чорноземи південні 
Г лучні й каштанові 
 

21. Які зміни в природі могли б спричинити утворення льодовиків в Українських 
Карпатах? 

А зниження середньорічної температури повітря і збільшення висоти гір 
Б посилення впливу циклонів та прискорення процесу руйнування гір 
В збільшення кількості опадів і зменшення поверхневого стоку 
Г зменшення частоти сейсмічних явищ і знелісення гірських схилів 
 

22. В умовному регіоні з незначним антропогенним навантаженням проектують 
розробку родовищ корисних копалин кар’єрним способом. Визначте найбільш імовірний 
наслідок реалізації такого проекту. 

А вторинне засолення ґрунтів  
Б випадання кислотних дощів  
В регулярне утворення смогу 
Г зниження рівня підземних вод 
 

23. Який показник сучасної демографічної ситуації в Україні вищий за його 
середньосвітове значення? 

А  коефіцієнт народжуваності 
Б коефіцієнт природного приросту 
В частка жінок у статевій структурі населення 
Г частка дітей у віковій структурі населення 
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27. У яких містах України розташовано підприємства, що виробляють азотні добрива 

з відходів коксохімічних заводів? 
А Горлівці,  Сєверодонецьку 
Б Калуші, Стебнику 
В Сумах, Шостці 
Г Одесі, Умані 
 

28. Який напрям розвитку целюлозно-паперової промисловості в Україні позитивно 
позначиться на довкіллі? 

А переміщення целюлозно-паперового виробництва зі сходу країни на захід 
Б збільшення обсягів виробництва паперу й картону з макулатури 
В концентрація виробництва паперу на великих комбінатах 
Г використання для виробництва целюлози деревини листяних порід 
 

29. Що найбільше впливає на розташування підприємств олійно-жирової та 
крохмале-патокової промисловості в Україні? 

А кількість споживачів продукції 
Б густота транспортних шляхів 
В рівень кваліфікації трудових ресурсів 
Г спеціалізація  рослинництва 
 

30. Який чинник найбільше впливає на спеціалізацію скотарства в Україні? 
А особливості рельєфу 
Б забезпеченість водними ресурсами 
В  тип ґрунту 
Г кормова база 
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35. До вичерпних відновлюваних природних ресурсів відносять 

А  родовища кам’яного вугілля. 

Б  енергію океанічних течій. 

В атмосферне повітря. 

Г  лісові масиви. 
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37. Які галузі господарства забезпечують країнам Західної Європи глобальну 

конкуренцію у ХХІ столітті? 

А важка промисловість, тваринництво, морський та трубопровідний транспорт  

Б літакобудування, автомобілебудування, банківські та фінансові послуги  

В чорна та кольорова металургія, паливна та гірничо-хімічна промисловість  

Г атомна енергетика, електротехнічне машинобудування, роздрібна торгівля 
 

38. У китайському місті Чанчунь розташовані FAW (Перший автомобільний завод), 

спільне із «Фольксваген» підприємство, новий завод-гігант, побудований з «Дженерал 

моторз», і вже виробляється кожний десятий автомобіль в країні. Тепер це місто називають 

«китайський 

А Х’юстон». 

Б  Детройт». 

В Сан-Франциско». 

Г Нью-Йорк». 
 

39. Між якими двома країнами розрив у виробництві електроенергії в розрахунку на 

одного мешканця є найбільшим? 

А Швеція й Канада  

Б  Польща й Чехія  

В Нігерія й Ангола  

Г Індія та Ізраїль 
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40. Укажіть показник розвитку транспорту, за яким США й Росія є провідними 

країнами світу. 

А загальна довжина залізниць 

Б тоннаж торговельного морського флоту 

В густота автомобільних шляхів із твердим покриттям 

Г частка авіаційного транспорту в перевезеннях пасажирів 
 

 
 

42. Південна Африка (ПАР) вирізняється серед інших країн материка 

А колоніальною галузевою структурою господарства. 

Б високим рівнем індустріалізації економіки.  

В монокультурним сільським господарством.  

Г домінуванням дрібних кустарних ремесел. 
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