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----------------- Г" . 't-зі вступниками на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» 
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

1. Назвіть об’єкт і предмет вивчення географії.
2. Скільки меридіанів або паралелей можна провести через одну точку?
3. Види масштабів.
4. Суттєві ознаки понять «погода», «клімат», «повітряна маса».
5. Опишіть схему будови атмосфери.
6. Поясніть причини утворення вітру, зміни погоди, клімату.
7. Поясніть схему світового кругообігу води.
8. Що таке грунт? Охарактеризуйте основні властивості грунтів.
9. Наведіть приклади форм рельєфу, типів клімату, річок та озер, типів 

грунтів, рослинності та тваринного світу Європи та Азії.
10. Поясніть особливості розміщення природних зон Північної Америки.
11. Наведіть приклади основних форм рельєфу Південної Америки.
12. Поясніть особливості розміщення природних зон Південної Америки.
13. У яких кліматичних поясах розташована Африка? Які з них основні, які 

перехідні?
14. Поясніть особливості розміщення природних зон Африки.
15. Поясніть закономірності розміщення форм рельєфу та корисних 

копалин Австралії.
16.Охарактеризуйте особливості заселення Австралії.
17.Оцініть сучасний стан природних багатств материка Антарктиди.
18. Охарактеризуйте природні багатства Антарктиди, проблеми їх 

використання.
19. Охарактеризуйте основні форми рельєфу України.
20. Поясніть різноманітність мінерально-сировинних ресурсів України.
21.Основні типи клімату на території України.
22.Основні річкові басейни України.
23.Чому чорноземи є найродючишими грунтами в Україні? Як вони 

утворилися?.



24.Чи відповідає широтна зміна рослинності на рівнинах зміні 
рослинності у висотних поясах?

25. Виявіть та перелічить основні відмінності лісостепових, лукостепових, 
степових та сухостепових ландшафтів.

26. Охарактеризуйте систему адміністративно-територіального поділу 
України.

27.Охарактеризуйте сучасний національний і мовний склад населення 
України.

28.Основні структурні елементи сучасної господарської системи України.
29.Дайте характеристику галузевій структурі промисловості України.
ЗО.Охарактеризуйте елементи територіальної структури АПК України.
З !.Охарактеризуйте склад галузей рослинництва України.
З2.Дайте розгорнуту характеристику галузевій структурі транспортної 

системи України.
33.Охарактеризуйте товарну і галузеву спеціалізацію зовнішньої торгівлі 

товарами України.
34.1сторико-географічні регіони світу.
35. Типологія країн світу.
36. Форми державного правління .
37. Відтворення населення. Види відтворення в різних типах країн.
38. Міжнародний географічний поділ праці і інтеграція.
39. Світове господарство в період HTP, її вплив на галузеву структуру і 

територіальну організацію виробництва.
40. Поняття про глобальні проблеми людства.
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