
ЯК УСПІШНО ВИКОНАТИ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ? 

(пам’ятка учасникові олімпіади) 

 Завдання теоретичного туру, як правило, виконують у зошиті в 

клітинку. Перша (лицева) сторінка зошита не заповнюється, вона призначена 

для виставлення оцінок членами журі. При написанні відповідей на завдання 

не забувайте залишати поля (навіть якщо вони не проведені). На них члени 

журі роблять помітки й зауваження. Будь-яких виділень тексту відповіді 

іншим кольором, підкреслюванням, а також будь-яких сторонніх позначок у 

роботі не допускається.  

Починайте давати відповідь з будь-якого завдання за черговістю, 

пронумерувавши його цифрою, якою воно позначене в комплекті завдань 

(одні з учасників вирішують починати з найскладнішого завдання, інші 

дають відповідь на те з них, яке вони найкраще знають). Кожне нове 

завдання слід починати з нової сторінки. Не залишивши місця після відповіді 

на попереднє питання ви можете пізніше згадати важливу інформацію, але 

записати її не зможете. Різні дописки й виправлення погіршують загальне 

враження про вашу роботу в членів журі.  

Уважно прочитайте й усвідомте суть отриманого завдання. Дуже часто 

учасник отримує низьку оцінку через те, що не цілком зрозумів суть питання, 

і його зусилля пропали марно. На чернетці складіть план відповіді. На 

питання слід відповідати строго по його суті, конкретно але якомого більш 

точно й повно. Не потрібно викладати матеріал, який прямо не відноситься 

до теми завдання – вам може не вистачити часу на виконання інших завдань. 

Пам’ятайте, що слід чітко давати визначення понять, аргументувати 

положення, що доводяться прикладами, де потрібно – поясненнями; у кінці 

виконаного завдання робити узагальнення й висновки. Якщо завдання 

складається з кількох підзавдань, то відповіді необхідно давати на кожне з 

них.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ШКІЛЬНОГО (І-го) 

ЕТАПУ ШКІЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ 

7-й КЛАС 

 (До початку етапу олімпіади за програмою вивчені «Вступ» і розділ 

«Океани»)  

 І.1.01. Перелічіть тематичні карти, які необхідні для вивчення географії 

материків і океанів.  

 І.1.02. Охарактеризуйте історію географічних досліджень Океанії.  

 І.1.03. Доведіть, що для клімату Атлантичного океану характерні як 

зональні, так і азональні риси.  

 І.1.04. Охарактеризуйте льодовий режим Північного Льодовитого океану. 

Які зміни й чому відбуваються з льодовим покривом цього океану впродовж 

останніх десятиліть?  

 І.1.05. Складіть характеристику вод Індійського океану (температури, 

солоності, системи течій).  

 

 І.2.01. Що вам відомо про сучасні дослідження Світового океану? На 

вивчення яких особливостей його природи націлені ці дослідження?  

 І.2.02. Що таке світовий кругообіг води? Назвіть і охарактеризуйте його 

складові частини.  

 І.2.03. Назвіть найбільш суттєві ознаки понять: «океан», «море», «затока», 

«протока», «водна маса», «океанічна течія».  

 І.2.04. У чому полягають відмінності океанічного типу земної кори від 

материкового?  

 І.2.05. Підберіть шість понять, які характеризують рельєф дна океанів; дайте 

їх визначення.  

 

 І.3.01. Що таке земна кора, а що таке літосфера? Як називають поверхню  

нижню межу земної кори? По якому шару проводять нижню межу 

літосфери?  

 І.3.02. Чому вивітрюються міцні гірські породи, наприклад, граніт? Які є 

види вивітрювання? Що далі відбувається з вивітреними гірськими 

породами?  



 І.3.03. Що таке геологічне літочислення? Перелічіть основні одиниці відліку 

відносного геологічного часу.  

 І.3.04. Перелічіть типи кліматів Землі. Охарактеризуйте особливості двох 

типів клімату.  

 І.3.05. Що називають природними ресурсами (природними багатствами)? На 

які групи поділяють природні ресурси?  

 

 ІІ.1.01. За типовим планом порівняйте географічне положення Індійського й 

Північного Льодовитого океанів.  

 ІІ.1.02. Складіть план характеристики океанічних течій. Охарактеризуйте за 

ним течію Західних Вітрів.  

 ІІ.2.01. Перелічіть методи географічних досліджень. На конкретних 

прикладах поясніть застосування кожного з цих методів.  

 ІІ.2.02к. Для яких потреб необхідні загально-географічні й тематичні карти 

вам, вашим рідним, а також людям різних професій у вашій місцевості?  

 ІІ.2.03. Чому океанічний тип земної кори має молодший вік, ніж 

материковий? Як і де утворюється земна кора океанічного типу; які форми 

рельєфу при цьому виникають?  

 ІІ.2.04. Як і чому відрізняється солоність вод Північного Льодовитого океану 

від середнього показника по Світовому океанові? Прісними чи солоними є 

багаторічні льоди цього океану?  

 ІІ.3.01к. Що називають природним комплексом? Назвіть природні 

комплекси своєї місцевості, мало змінені під впливом господарської 

діяльності.  

 ІІ.4.02. Чому навіть порівняно невеликі обсяги нафти та радіоактивних 

речовин, що забруднюють Світовий океан, є дуже небезпечними для нього?  

 

 ІІІ.2.01. Поясніть напрямок переважаючих вітрів над екваторіальними, 

тропічними, субтропічними, помірними й субполярними широтами 

Світового океану.  

 ІІІ.2.02. Охарактеризуйте систему течій в одному з океанів (за власним 

вибором). На трьох прикладах покажіть, як напрям та інші особливості течій 

залежить від клімату.  



 ІІІ.3.01. Назвіть рушійні сили кругообігу води в природі й поясніть їх вплив. 

Яке значення відіграє вода у процесах, що протікають у літосфері та в 

атмосфері?  

 ІІІ.4.01. Яку роль, на вашу думку, відіграють живі організми у підтриманні 

газового складу океанічної води? Як залежить поширення й багатство життя 

в океані від вмісту газів у воді?  

 ІV.2.01. Як і чому змінюється хід ізотерм 0ºС та +16ºС при переході з океанів 

на материки північної півкулі?  

 ІV.2.02. Які висновки можна зробити, розглядаючи межі й ширину 

помірного кліматичного поясу обох півкуль?  

 ІV.2.03. Поясніть, чому рибалки з Перу й північної частини Чілі дуже 

здивувалися, коли в їхні сіті кілька десятиліть тому почали потрапляти 

акули-молоти (риби, які живуть у дуже теплих водах), але суттєво зменшився 

вилов звичних для цих місць сардин-анчоусів?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-й КЛАС 

 (До початку етапу олімпіади за новою програмою впродовж 9 тижнів, 

орієнтовно, проводиться 13-14 уроків  до теми «Рельєф. Тектонічні 

структури» включно)  

 І.1.01. Запишіть типовий план характеристики фізико-географічного 

положення країни.  

 І.1.02. Схарактеризуйте картографічні проекції за видом допоміжних 

поверхонь. Які недоліки (спотворення) мають карти, виконані в кожній із 

проекцій?  

 І.1.03. Що називають геоінформаційною системою (ГІС)? Де і як 

застосовують ГІС?  

 І.1.04. Дайте визначення понять: "географічний меридіан", "магнітний 

меридіан", "дійсний азимут"; "магнітний азимут", "магнітне схилення". Які 

ви знаєте способи орієнтування на місцевості?  

 І.1.05. Схарактеризуйте історичні періоди формування території України: а) 

до ХХ ст.; б) упродовж ХХ ст.  

 І.2.01. Дайте визначення понять: кряж, яйла, полонина, гірське пасмо, 

перевал, гірський масив, літосферна плита, давні й молоді платформи, щит, 

плити платформи, рухливий пояс літосфери.  

 ІІ.1.01. Порівняйте фізичну, топографічну, геологічну карти географічного 

атласу за змістом й особливостями зображення.  

 ІІІ.3.03. Доведіть зв’язок між загальними рисами рельєфу Європи і її 

тектонічною будовою.  

 ІІІ.3.01. Доведіть, що рельєф Землі є наслідком взаємодії внутрішніх 

(ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) чинників. Вплив яких чинників є 

переважаючим у формуванні великих, а яких – в утворенні невеликих форм 

рельєфу?  

 ІV.1.01. Поясніть, з чим пов’язані відмінності в розташуванні на материках 

Африка й Південна Америка зон вологих вічнозелених екваторіальних лісів?  

 ІV.1.02. Як розподіляється кількість атмосферних опадів у Європі? Де вона 

більша, де  менша і чому? Чому на півночі Європи в наш час збільшують 

кількість опадів, а на півдні  зменшується?  

 

 

 



9-й КЛАС 

 І.1.01. Назвіть мету і основні завдання сучасних досліджень у галузі 

соціально-економічної географії. Які знання про розміщення населення і 

господарства України повинен мати кожен громадянин нашої держави?  

 І.1.02. Дайте визначення понять: природний рух населення; етнічний склад 

населення; функціональні типи міст (наведіть приклади); урбанізація, місто 

(для України), міграція, природний рух населення, діаспора, трудові ресурси 

(для України).  

 І.1.03. Запишіть план характеристики економіко-географічного положення 

країни.  

 І.1.04. Схарактеризуйте етнографічні райони (землі) України.  

 І.1.05. Схарактеризуйте внесок вітчизняних географів у розвиток соціально-

економічної географії в України.  

 ІІ.1.01. Доведіть чи спростуйте твердження про сприятливість економіко-

географічного положення України.  

 ІІ.1.02. Схарактеризуйте сучасне геополітичне положення України.  

 ІІ.1.03. Як змінювалася державна територія України впродовж ХХ століття?  

 ІІ.1.04. Які чинники вплинули на зміну кількості населення України 

впродовж ХХ століття?  

 ІІ.1.05. Релігійний склад населення України. Географія релігій.  

 ІІ.2.01. Що називається природними ресурсами? Чи змінюється зміст цього 

поняття з часом? На які групи поділяються природні ресурси за вичерпністю 

і відновлюваністю? Наведіть приклади.  

 ІІ.2.02. Проблеми й перспективи розвитку нафтогазової промисловості 

України.  

 ІІ.4.01. Чому в Україні на 1159 жінок припадає 1000 чоловіків? Коли й чому 

сформувалася така диспропорція. Чи спостерігається в наш час зміни в 

статевому складі населення?  

 ІІ.3.01к. За типовим планом дайте комплексну фізико-географічну 

характеристику свого населеного пункту (користуючись атласом «Моя мала 

Батьківщина»).  

 ІІ.3.02. Що таке висотна поясність? Поясніть її причини. Як висотна 

поясність впливає на господарство? (Поясніть на прикладі конкретної 

території).  



 ІІ.3.03к. Які рослинні угруповання вашої місцевості розташовувалися у 

межах вирівняних вододільних рівнин, а які — на розчленованих балками? 

Які природоохоронні об’єкти й території розташовані у Вашій місцевості? 

Які види рослин і тварин, занесених до «Червоної книги» України у них 

охороняються?  

 ІІ.3.04к. Перелічіть слабо проточні основні водойми вашої місцевості. Дайте 

їх господарську оцінку. Які водні об’єкти краю охороняють як пам’ятки 

природи? Запропонуйте заходи щодо охорони й раціонального використання 

водойм вашої місцевості.  

 

 ІІІ.1.02. На які групи поділяються міста за їх соціально-економічними 

функціями? Наведіть п’ять прикладів міст України, що виконують різні 

функції (вкажіть функції кожного з названих міст).  

 ІІІ.2.01. На які групи за використанням у господарстві поділяються 

мінеральні ресурси? Які проблеми зв'язані з використанням мінеральних 

ресурсів Ви знаєте? Як можна вирішити ці проблеми?  

 ІІІ.3.01к. Перелічіть корисні копалини своєї області, які є гірськими 

породами: а) осадового; б) метаморфічного i в) магматичного походження. 

Охарактеризуйте геологічні закономірності їх поширення.  

 ІІІ.3.02к. Чому ґрунт є наслідком впливу всіх природних компонентів, взятих 

разом? Чи одноманітний ґрунтовий покрив краю? Чому? Який, на вашу 

думку, найпоширеніший ґрунт: а) на вирівняних вододілах; б) на днищах 

балок і річкових долин; в) на схилах балок і річкових долин? 

Охарактеризуйте найбільш поширений ґрунт вашої місцевості за типовим 

планом.  

  

ІІІ.3.03. Поясніть закономірності розподілу по території своєї області: а) 

річної кількості атмосферних опадів; б) ходу липневих ізотерм; в) ходу 

січневих ізотерм. Поясніть ці закономірності впливом кожного з 

кліматотвірних чинників. Чи впливає цей розподіл на особливості інших 

природних компонентів і їх поширення на території області? (Доведіть).  

 ІІІ.3.04. Як залежить поширення рослинного покриву в межах України від 

таких чинників: а) зміни клімату в широтному напрямку; б) складу гірських 

порід; в) зміни клімату з підняттям по схилах гір.  

 ІІІ.3.05к. Що називають ландшафтом? Які природні ландшафти вашої 

місцевості охороняються?  

 ІІІ.4.01. На які частини (мікрорайони, "кутки”) поділяється твій населений 

пункт? Як пояснюють походження їх назв? Яка сучасна чисельність 



населення твого села (міста), як вона змінювалася протягом історії його 

існування? Склади розповідь про особливості складу населення твоєї 

місцевості.  

 Наведіть три приклади впливу одного природного компонента на інший (у 

межах України).  

 ІV.3.01. Обґрунтуйте, чи однаковими повинні бути правила охорони ґрунтів 

у різних частинах України?  

 ІV.3.02к. Які з геоекологічних проблем характерні для вашого населеного 

пункту? Чи вирішуються вони і як? Запропонуйте заходи щодо вирішення 

цих проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-й КЛАС 

 І.1.01. Класифікація країн сучасного світу за формою державного 

управління. Назвіть відмінності в межах кожного з виділених типів. Наведіть 

по 3 приклади для кожного типу.  

 І.2.01. Географія видобутку руд різних груп кольорових металів у світі.  

 І.3.01. Дайте визначення поняття "Агропромисловий комплекс" (АПК). Який 

склад АПК України? Назвіть галузеві АПК.  

 ІІ.1.01. Як пов’язані вікова і статева структури населення й тип його 

відтворення?  

 ІІ.1.02. Які зміни і чому відбулися у структурі паливно-енергетичного 

балансу впродовж останнього століття?  

 ІІ.1.03. Перехід від традиційного до раціонального типу відтворення 

називається "демографічним переходом”. У цьому переході відзначають 4 

фази. Схарактеризуйте кожну з цих фаз, наведіть приклади країн, які 

перебувають на певній фазі демографічного переходу.  

 ІІ.2.01. За типовим планом, у вигляді таблиці, дайте порівняльну 

характеристику географічного положення України і Франції.  

 ІІІ.3.01. Обґрунтуйте причини зональності сільськогосподарського 

виробництва в Україні. Назвіть основні риси спеціалізації рослинництва в 

межах кожної сільськогосподарської зони рівнинної частини України.  

 ІІ.3.02. Структура і склад лісогосподарського комплексу України. 

Охарактеризуйте вплив найважливіших чинників на розміщення 

найважливіших галузей комплексу.  

 ІІ.3.03. Чому в легкій промисловості України був найбільший спад 

виробництва впродовж 1990-х років. Які сучасні особливості розміщення й 

функціонування цієї галузі?  

 ІІ.3.04. Чи можливі зміни в межах і кількості суспільно-географічних районів 

України?  

 ІІ.3.05. Як змінюється рельєф при перенесенні і накопиченні осадових 

гірських порід?  

 ІІІ.1.01. Охарактеризуйте сучасне місце України у міжнародному поділі 

праці і назвіть негативні та позитивні тенденції, що спостерігаються в 

останні роки. Які є шляхи подолання негативних тенденцій ?  

 ІІІ.2.01. Використання природних ресурсів загалом або їх окремих типів 

регулює екологічне законодавство України. Перелічіть основні законодавчі 



акти, які регулюють використання та охорону природних умов і природних 

ресурсів на території нашої країни.  

 ІІІ.3.01. За самостійно продуманим планом складіть економіко-географічну 

характеристику одного промислового підприємства вашої місцевості.  

 ІV.3.01. Двадцять років тому в колишньому Радянському Союзі 

розгорнулася дискусія про плюси й мінуси робіт з меліорації земель. 

Спробуйте стати учасником цієї дискусії, враховуючи нинішні реалії в 

Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11-й КЛАС 

І.01. Перелічіть основні періоди формування політичної карти світу. Коротко 

схарактеризуйте кожний з етапів новітнього періоду формування політичної 

карти світу.  

 І.02. Схарактеризуйте географічне положення і природно-ресурсний 

потенціал США.  

 ІІ.01. Поясніть, чому розміщення хімічних виробництв часто відірване від 

сировинних баз.  

 ІІ.02. Характерні риси i складові частини науково-технічної революції (НТР). 

Вплив НТР на галузеву i територіальну структуру світового господарства.  

 ІІ.03. Машинобудування світу: його роль, чинники, що впливають на 

розміщення підприємств, структурні зрушення в епоху НТР.  

 ІІ.04. Які особливості характерні для використання території, природних і 

трудових ресурсів у Канаді?  

 ІІ.05. Як різний рельєф і різні особливості будови земної кори впливають на 

відмінності життя і діяльності населення (в горах і на рівнинах; на стійких 

ділянках земної кори й у сейсмічних поясах)?  

 ІІІ.01. Вкажіть, за рахунок розвитку яких галузей господарства, окремим 

країнам, що розвиваються, вдається одержувати рівень ВВП, що значно 

перевищує середній по регіону: а) Лівія; б) Габон; в) Маврикій; г) Бруней; д) 

Фіджі; ж) Тринідад і Тобаго.  

 ІІІ.02. Окремі штати США відносять до певних поясів: Айова – до 

«кукурудзяного», Мічиган – до «автомобільного», Флорида – до 

«сонячного», Вісконсин – до «молочного», Небраска – до «пшеничного», 

Огайо – до «іржавого». Які ще штати входять до відповідних поясів? Які 

природні та економічні чинники зумовили назву кожного з поясів?  

 ІV.01. Як змінювалося положення вашого міста чи району в системах 

адміністративно-територіального устрою з початку ХХ століття? Наведіть 

аргументи «за» і «проти» адміністративно-територіальної реформи в сучасній 

Україні, враховуючи її можливий вплив на розвиток господарства й 

соціальної сфери.  

 ІV.02. Обидва материки частини світу Америка європейці розпочали 

освоювати майже одночасно. Чому ж нинішній стан соціально-економічного 

розвитку Північної і Латинської Америки так суттєво різниться? Розподіліть 

країни Латинської Америки на 4-5 груп за рівнем їх соціально-економічного 

розвитку (саме такий розподіл обґрунтуйте). 


