ПИТАННЯ
для підготовки до ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014
«Середня освіта», освітньої програми «Географія. Економіка»
спеціалізація 1. «Природнича географія»
спеціалізація 2. «Економічна та соціальна географія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
1. Орбітальний рух Землі та його географічні наслідки
2. Осьове обертання Землі та його географічні наслідки
3. Головні тектонічні структури літосфери
4. Будова і склад земної кори та її типи
5. Особливості хімічного складу земної кори
6. Сонячна радіація та її види
7. Температурний режим атмосферного повітря
8. Розподіл води на земній кулі, її кругообіг, властивості та значення
9. Водний та рівневий режими річок
10. Поняття про генезис рельєфу, генетичний тип рельєфу.
11. Геоморфологічна роль річок.
12. . Закономірності розповсюдження ґрунтів на Земній кулі
13. Дерново-підзолисті ґрунти: генезис, поширення та шляхи підвищення
родючості.
14. Біота Світового океану, закономірності поширення та проблеми
збереження.
15. Біоми суходолу та центри біорізномаїття планети
16. Морфологічна та компонентна структура ландшафтів
17. Поняття ландшафт. Властивості ландшафтів
18. Структура сучасної географічної науки
19. Види і напрямки природокористування, класифікація природних
ресурсів
20. Географічна карта, основні елементи змісту, види та напрямки
використання у географічних дослідженнях
21. Сучасні ландшафти Євразії
22. Різномаїття природних умов на материку Африка
23. Фізико-географічні відмінності природи на материку Північна
Америка
24. Природні умови та ресурси материка Південна Америка
25. Відмінності природи на материку Австралія та в Океанії
26. Типологія економічного розвитку країн, що розвиваються
27. Наукові підходи до типології країн світу
28. Основі риси розвитку і розміщення господарства Канади
29. Типологія економічного розвитку високорозвинутих країн світу
30. Рельєф України
31. Народногосподарський комплекс України: структура та особливості
трансформації в сучасних умовах господарювання.

32. Чорна металургія України: проблеми та перспективи розвитку
33. Предметна область суспільної географії
34. Становлення та розвиток соціальної географії в Україні
35. Галузева та територіальна структура сільськогосподарського
виробництва в Україні
36. Промисловий
комплекс
–
ефективна
форма
розміщення
промислового виробництва
37. Закономірності
та
принципи
територіальної
організації
промислових комплексів
38. Основні форми туристсько-краєзнавчої роботи та їх оцінка в
літературних джерелах.
39. Характеристика основних принципів навчання географії
40. Обґрунтувати вимоги до уроку як основної форми навчальновиховного процесу у школі
41. Поняття
про
політичну
географію:
основні
підходи
до
визначення. Співвідношення
між
політичною
географією
і
геополітикою
42. Національна системи розселення України
43. Чинники, що впливають на народжуваність, смертність та природний
приріст населення
44. Класифікація та типологія міст: класифікація за людністю,
класифікація за спеціалізацією
45. Геоінформаційні системи (ГІС) та їх компоненти, структура,
класифікація та функціональні можливості
46. Стаціонарні та напівстаціонарні дослідження в географії
47. Класифікація прогнозів та методів прогнозування
48. Передумови та наслідки Великих географічних відкриттів
49. Класифікація видів транспорту та їх характеристика
50. Структура і територіальна організація системи охорони здоров'я
Спеціалізація 1. «Природнича географія »
1. Поняття туризм і рекреація
2. Види і форми туризму
3. Ознаки і функції екскурсій
4. Класифікація екскурсій
5. Особливості екскурсійного методу пізнання
6. Технологія підготовки нової екскурсії
7. Музеї України, їх типи і профілі
8. Комплектування і зберігання музейних фондів
9. Музейні експозиції
10. Головні функції, особливості та характерні ознаки спортивнооздоровчого туризму

11. Наукові підходи до визначення видів спортивно-оздоровчого
туризму
12. Характеристика і класифікація перешкод у спортивно-оздоровчому
туризмі
13. Класифікація та використання вузлів у спортивно-оздоровчому
туризмі
14. Бальна оцінка рекреаційної території, методика дослідження
15. Модель територіальної рекреаційної системи (ТРС). ТРС вашого
міста (села).
16. Класифікація територіальних рекреаційних систем
17. Рекреаційна діяльність, класифікація
18. Сутність поняття рекреаційні ресурси та підходи до їх класифікації
19. Основні типи рекреаційної оцінки
20. Рекреаційне районування України
21. Туристичні ресурси, їх види. Туристична інфраструктура
22. Організатори туризму: туроператори і турагенти
23. Класифікація туристично-рекреаційних русурсів та вимоги до них
24. Туристичні ресурси Карпатського регіону
25. Рекреаційно-туристичний потенціал Полісся України
Спеціалізація 2. «Економічна та соціальна географія»
1. Територіальна структура – основа розміщення продуктивних сил,
елементи прояву, їх географія в сучасних процесах господарювання.
2. Роль виробничо-економічних зв’язків у розміщенні продуктивних
сил та їх характеристика.
3. Основні закони і закономірності розміщення продуктивних сил.
4. Принципи та чинники розміщення суспільного виробництва.
5. Теорія енерговиробничих циклів: особливості формування та
географічний прояв.
6. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил.
7. Географія культури та її структура.
8. Структура сакральної географії.
9. Становлення географічної науки в Україні.
10. Наукові школи та наукові центри України.
11. Форми суспільної організації виробництва.
12. Закономірності формування і розвитку ТВК.
13. Фактори формування і розвитку ТВК.
14. Вимоги, способи та етапи районування.
15. Класифікація та типологія ТВК за виробничими, територіальними
та іншими ознаками.
16. Територіальний поділ праці, суть та значення у формуванні

господарського комплексу території.
17. Компонентна структура ТВК.
18. Необхідність та особливості дослідження комплексного розвитку
території.
19. Інтегральний потенціал території у контексті господарської
діяльності території.
20. Проблеми зближення (вирівнювання) соціально-економічного
розвитку регіонів та їх адміністративних одиниць.
21. Проблемні (депресивні) території: суть, специфіка, особливості
прояву в Україні.
22. Міжнародний географічний поділ праці як основна наукова
категорія світового господарства.
23. Міжнародна спеціалізація та кооперування у світовому
господарстві.
24. Чорна металургія світу.
25. Регіональні особливості світового сільського господарства.

