Затверджено
Вченою радою
КиМУпротокол № 7
від 25 лютого 2021 року
Введено в дію наказом
президента КиМУ № 038
від 25 лютого 2021 року

ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ НА
ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «ТУРИЗМ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ
(2 КУРС)

Київ – 2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7
засідання кафедри міжнародних відносин та туризму
Київського міжнародного університету
від 22.02.2021 р.

ПРИСУТНІ: зав.кафедри, к.політ.н., доц. Крупеня І.М., к.і.н., проф. Іванова Р.П.,
д.політ.н., проф. Шергін С.О., д.політ.н., проф. Коломієць О.В., д.і.н., проф. Сокирська
В.В., к.і.н., доц. Судак І.І., к.і.н., доц. Самойлов О.Ф., к.і.н., доц. Мохнатюк І.О., к.ф.н.,
доц. Шарко О.В., к.політ.н., доц. Тараненко Г.Г., к.політ.н., доц. Рябоштан Є.В., к.культ.
Данник К.О., к. географ. н. Юрченко Т.І., викл. Алексанян В.І., викл. Курілова Ю.О., викл.
Клик Б.О., викл. Терехова М.А., викл. Порплиця Н.Б.

СЛУХАЛИ: завідувача кафедри доц. Крупеня І.М. про перезатвердження матеріалів для
проведення вступного фахового випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання
на освітньо-професійну програму «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» галузі знань
24«Сфера обслуговування» за першим (бакалаврським) рівнем на другий курс.
УХВАЛИЛИ: перезатвердити програму вступного фахового випробування для
абітурієнтів, які вступають на навчання на освітньо-професійну програму «Туризм» зі
спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24«Туризм» за першим (бакалаврським) рівнем на
другий курс.

Завідувач кафедри

доц. Крупеня І.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного
стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є
складовою освітньої галузі “Природознавство”. Загальноосвітня цінність географії
полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як
природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини.
Дисципліна спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну
поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних,
суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки
джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного
світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і
навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.
Загальною метою географічної освіти є формування у школярів географічної
картини світу. Мета реалізується через розв`язання наступних головних завдань:
- формування в учнів цілісного географічного образу Землі через розкриття
регіональних та планетарних закономірностей і процесів;
- розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних
проблем суспільства;
- розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно викладати
свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;
- обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності
навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;
- формування картографічної грамотності й культури;
- виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого
господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба;
- вироблення в учнів умінь практично застосувати здобуті географічні знання,
користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і
передавати її;
- заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів
засобами географії.
Структура і зміст навчальної програми. Структура і зміст програми з географії
базуються на принципах неперервності і наступності географічної освіти, її інтеграції на
основі внутрішньопредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації
навчального матеріалу в залежності від вікових можливостей учнів, практичної
спрямованості.
В програмі знайшли відображення наскрізні для шкільної географії змістові лінії,
зазначені в Державному стандарті.
Структура фахового вступного випробування з географії до Київського
міжнародного університету. Для вступного випробовування підготовлено 60 тестів,
кожен з яких складається від 3 – 5 завдань.

Критерії оцінювання знань до фахового вступного випробування
Кількість
правильних
відповідей

Кількість балів

58-60
53-57
48-52

196-200
187-195
178-186

43-47
38-42
33-37

169-177
160-168
151-159

28-32
23-27
18-22

142-150
133-141
124-132

13-17
1-12

82-123
40-81
39 …

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для абітурієнтів, які вступають на 2 курс
ННІ міжнародних відносин Київського міжнародного університету
зі спеціальності 242 «Туризм»
ТЕМА 1. План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони
горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Призначення та побудова
компаса. Азимут. Масштаб і його види. Абсолютна і відносна висоти точок
місцевості. Використання планів у практичній діяльності людей.
ТЕМА 2. Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні
відмінності географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання
відстаней по карті за допомогою масштабу. Зображення нерівностей поверхні
місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин. Особливості картографічного
зображення. Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота.
Окомірна зйомка місцевості. Значення карти в житті та господарській діяльності
людини.
ТЕМА 3. 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. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат.
Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.
ТЕМА 4. Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття "літосфера".
Типи земної кори. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. Вивітрювання.
Робота вітру. Робота текучих вод. Робота льодовиків. Внутрішні сили, що
зумовлюють зміни земної кори. Вулкани та райони їх поширення. Землетруси та
райони їх поширення. Утворення материків і океанів. Форми земної кори: рівнини,
низовини, плоскогір’я, гори і нагір’я. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові.
Поняття про річкову долину. Значення рельєфу в господарській діяльності
людини. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Рельєф дна
Світового океану. Надра та їх охорона.
ТЕМА 5. Атмосфера. Гідросфера. Біосфера. Поняття про атмосферу. Висота,
межі і будова атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Нагрівання
атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, 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.
Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Світовий океан та його
частини: океани, моря, затоки. Суходіл в Океані. Географічне положення,
особливості рельєфу дна Океану. Характерні риси клімату Тихого, Атлантичного,
Індійського, Північно-Льодовитого океанів. Основні морські течії. Господарське
освоєння океанів. Температура і солоність води. Рух води в Світовому Океані.
Морські течії. Господарське освоєння морів. Розчленованість берегової лінії.
Підземні води. Джерела. Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини.
Живлення річок. Басейни і вододіли. Канали та водосховища. Використання річок
у господарській діяльності. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське
використання. Болота та їх використання. Льодовики.

Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі.
Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану.
ТЕМА 6. Клімат. Географічна оболонка. Залежність клімату від географічної
широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості. Значення
клімату в господарській діяльності людини.
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.
ТЕМА 7. Фізико-географічний огляд континентів та материків. Типовий план
характеристики. Євразія. Африка. Північна Америка. Південна Америка. Австралія.
Антарктида.
Фізико-географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Рельєф.
Природні ресурси. Клімат. Природні зони.
ТЕМА 8. Фізична географія України.
Географічне положення. Предмет фізичної географії України. Оцінка
вигідності фізико-географічного положення України. Географічне положення.
Місце України на Землі. Дослідження території України. Джерела географічної
інформації.
Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу:
низовини, височини, гори. Особливості геологічної будови території України.
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 і опадів на території
України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. Енергетичні
кліматичні ресурси. Прогноз погоди.
Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України.
Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річки, річкові
басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і
поширення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального
використання і охорона.
Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні
генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Господарське
використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорони земельних ресурсів.
Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу,
закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків,
боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової,
лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір. Несприятливі
фізико-географічні явища і процеси.
Природні комплекси України і фізико-географічне районування. Умови
розвитку і характерні риси природних комплексів. Фізико-географічне районування
України, його наукове і практичне значення. Природно-господарська
характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової.
Українські Карпати і Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають
Україну, проблеми використання і охорони їхніх вод.
ТЕМА 9. Економічна і соціальна географія України.

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення
незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економікогеографічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний
поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на
політичній і економічні карті світу.
Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності і чинники розміщення і
густоти населення. Природні і екологічні умови життя населення та їхній вплив на
основні показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева
структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї проблеми.
Економічна криза і демографічна політика. Міграція 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 і в
регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його
географічні аспекти.
ТЕМА 10. Формування господарського комплексу України, його структура
Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія
формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури
господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації.
Промисловість. Загальна
характеристика
розвитку
і
розміщення
промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси.
Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.
Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарському комплексі.
Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і
перспективи дальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони
нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості.
Електроенергетика. Структура, розвиток і розміщення основних типів
електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної
промисловості та електроенергетики.
Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві.
Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії.
Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи
розвитку металургії України.
Машинобудування та металообробка. Значення, місце і роль у господарстві.
Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна
організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.
Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база.
Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної
промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.
Лісова та деревообробна промисловість. Структура і значення. Лісове
господарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість.
Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість.
Проблеми і перспективи розвитку лісової промисловості.
Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники
розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення і
географія.
Харчова промисловість. галузева структура, особливості спеціалізації,
принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку.

Сільське господарство. Роль, місце і значення сільського господарства.
Галузева структура сільського господарства його основні ланки. Земельний фонд.
Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур. Вирощування
картоплі та овочів, садівництво. Ягідництво і виноградарство. Тваринництво.
Соціальна сфера. Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура
галузі.
Рекреаційно-туристське
господарство.
Територіальна
організація.
Проблеми і перспективи розвитку галузі.
Транспорт і зв'язок. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту і
особливості їх розміщення.
Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України.
Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування
України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-Східний район.
Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський
район. Північно-Західний район. Карпатський район (коротка економікогеографічна характеристика).
Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх
охорона. Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси.
Геоекоситуація в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та
охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси.
Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного та Азовського
морів і водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Природоохоронні
комплекси.
ТЕМА 11. Сучасна політична карта світу. Географія світових природних
ресурсів. Географія населення світу. Етапи формування політичної карти світу.
Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн.
Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, Океанії.
Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів:
мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних, Світового океану.
Ресурсозабезпеченість і ресурсозберігання.
Чисельність населення світу і його динаміка. Природний рух населення та
його відтворення. Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий
склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші
народи. 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.
ТЕМА 12. Світове господарство. Географія промисловості світу. Географія
сільського господарства.
Поняття про світове господарство та етапи його
формування. Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період НТР,
основні риси НТР.
Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія
вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і
кольорова металургія, основні райони розвитку і розміщення цих галузей.
Машинобудування, його структура і географія основних галузей. Хімічна
промисловість.
Географія транспорту. Значення і місце у світовому господарстві. Розвиток та
розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного,
повітряного і морського.

ТЕМА 13. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний географічний поділ
праці. Суть та основні форми економічного співробітництва.
Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості.
Спеціалізація і кооперування в країнах світу. Інтеграція країн світу.
ТЕМА 14. Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних
проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна,
енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та
шляхи їх розв'язання.
ТЕМА 15. Економіко-географічна характеристика країн світу. Природні
умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика
господарства. Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей
рослинництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія.
ТЕМА 16. Країни Європи і Азії: Німеччина. Великобританія. Франція. Італія.
Польща. Білорусь. Росія. Японія. Індія. Китай. Туреччина.
ТЕМА 17. Країни Америки: США. Канада.

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
для абітурієнтів, які вступають на 2 курс
ННІ міжнародних відносин Київського міжнародного університету
зі спеціальності 242 «Туризм»
(ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)
1. Укажіть найбільший центр машинобудування України
А) Харків
Б) Донецьк
В) Краматорськ
Г) Запоріжжя
Д) Львів
Е) Суми
2. Яка подія відбулася на початку Великих географічних відкриттів?
А) відкрито Антарктиду;
Б) з’явилися перші географічні карти;
В) уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі;
Г) європейці дізналися про нову частину світу.
3. Визначте, яку площу на глобусі масштабу 1: 50 000000 займає Чорне море, площа
якого в 422 тис.км2:
А) 8,4 см2
Б) 1,1 см2
В) 2,1 см2
Г) 1,7 см2
4. Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля
обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі.
А) Ніколай Копернік.
Б) Дмитро Менделєєв.
В) Фернан Магеллан.
Г) Гійом Боплан.
5. На якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно
найглибших колодязів?
А) Скандинавський
Б) Кримський
В) Лабрадор
Г) Сомалі
6. Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті?
А) рух магми від астеносфери до поверхні Землі
Б) розривні рухи та зміщення шарів літосфери
В) повільні вертикальні рухи літосфери
Г) повільні горизонтальні рухи літосфери
7. Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті?
А) у річках
Б) в озерах
В) у льодовиках

Г) у водосховищах
8. Чим пояснити причини формування вологого тропічного клімату на південному
сході Африки?
А) мусонною циркуляцією атмосфери
Б) пасатною циркуляцією атмосфери
В) характером ґрунтів і рослинного покриву
Г) впливом людської діяльності
9. Яка причина утворення стокових вітрів у прибережній зоні Антарктиди?
А) зміна полярного дня і полярної ночі, що обумовлює великі сезонні амплітуди
температури
Б) велика різниця атмосферного тиску над внутрішніми областями материка і над
оточуючими водами океанів
В) відмінності у рельєфі: східна частина материка – це підвищене льодовикове плато, а
західна – низовинна
Г) льодовиковий покрив не утворює значних перешкод на шляху вітрів
10. У результаті геологічних процесів на теренах Північної Африки в осадових
породах сформувалися родовища.
А) кам’яного вугілля і графіту.
Б) нафти і природного газу.
В) мідних і кобальтових руд.
Г) алюмінієвих та ртутних руд.
11. Якщо на рівнинних просторах серед моря злакових трав з’являється безгорбий
верблюд, проноситься пара мустангів, сторожко пригинає голову страус нанду, і
лише вітер здаля доносить голоси гаучо, то це – заповідна територія, де охороняється
вцілілий острівець.
А) степів Середньої Азії.
Б) прерій Північної Америки.
В) пампи Південної Америки.
Г) саван півострова Індостан
12. На теренах центральної частини Північної Америки природні зона мають у
цілому меридіональне простягання внаслідок насамперед:
А) характерних особливостей рельєфу материка
Б) географічного положення материка
В) особливостей внутрішніх вод
Г) сучасних сейсмічних процесів
13. Які острови мають вулканічне походження?
А) Гавайські
Б) Новосибірські
В) Нова Земля
Г) Великі Зондські
14. Чому Австралія є найсухішим материком?
А) територія материка розміщена переважно у тропічному поясі з високим тиском
Б) центральна частина Австралії з усіх сторін оточена горами
В) з Антарктики вглиб материка проникають сухі та холодні повітряні маси
Г) біля берегів Австралії проходять лише холодні океанічні течії

15. Територія України удвічі більша за територію
А) Італії.
Б) Франції.
В) Швеції.
Г) Молдови.
16. У якому напрямку посилюється континентальність клімату України?
А) з північного заходу на південний схід
Б) з південного сходу на північний захід
В) зі сходу на захід
Г) з півдня на північ
17. Прикладом розвитку господарства України екстенсивним шляхом є:
А) механізація робіт з реконструкції залізничних шляхів
Б) перехід фермерів на вирощування урожайних гібридів овочів
В) збільшення кількість виробників будівельних матеріалів
Г) підвищення кваліфікація працівників деревообробної галузі
18. Які галузі паливної промисловості представлені в Сумській області?
А) буровугільна і сланцева
Б) кам’яновугільна і сланцева
В) нафтова і газова
Г) кам’яновугільна і буровугільна
19. Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на
виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій?
А) Луганськ
Б) Київ
В) Львів
Г) Харків
20. Хто з географів досліджував розвиток і розміщення продуктивних сил в Україні,
розробив схему її економічного районування?
А) В. Вернадський
Б) С. Рудницький
В) К. Воблий
Г) В. Докучаєв
21. Які риси властиві сучасній світовій економіці?
А) різнорівнева, двополюсна, симетрична
Б) різнорівнева, багатополюсна, асиметрична
В) однорівнева, однополюсна, симетрична
Г ) дворівнева, триполюсна, асиметрична
22. Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві
бавовняних тканин?
А) споживчий, транспортний, енергетичний
Б) транспортний, енергетичний, водний
В) трудових ресурсів, науковий, екологічний
Г) сировинний, споживчий, трудових ресурсів

23. Чому райони хімічної промисловості та металургії співпадають в індустріальних
країнах?
А) ці галузі створюють значне екологічне навантаження на територію
Б) окремі виробництва цих галузей комбінуються
В) обидві галузі тяжіють до науково-дослідних центрів
Г) ці галузі орієнтуються на висококваліфіковані трудові ресурси
24. Впродовж останніх десятиліть спалахують час від часу прикордонні конфлікти
між
А) Індією і Пакистаном
Б) Німеччиною і Францією
В) США і Канадою
Г) Чехією і Словаччиною
25. У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та
«Американський Рур», один з найбільших аеропортів світу «О'Хара» та найбільші в
країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби?
А) Атлантичному узбережжі
Б) Гірських штатах
В) Каліфорнії
Г) Приозер’ї
26. Для якої країни характерна вказана структура експорту: туристичні послуги,
фрукти, вино, сир, пшениця, автомобілі, літаки, сталь, хімікати, ювелірні вироби,
шовк?
А) Франції
Б) Канади
В) Швейцарії
Г) Ірану
27. Яка з указаних акваторій Світового океану має найвищий рівень забруднення
нафтопродуктами?
А) Велика Австралійська затока
Б ) протока Дрейка
В) Мексиканська затока
Г) Баренцове море
28. Виявіть з переліку регіональні природно-територіальні комплекси.
А) фізико-географічні країни
Б ) кліматичні пояси
В) природні зони
Г) материки
29. Величина азимута може бути:
А) від 0° до 90°
Б) від 0° до 180°
В) від 180° до 360°
Г) від 0° до 360°
30. На земній кулі виділяють таку кількість основних і перехідних поясів:
А) 3 основних, 5 перехідних

Б) 6 основних, 6 перехідних
В) 8 основних, 5 перехідних
Г) 7 основних, 6 перехідних
31. Розмістіть країни в порядку збільшення їхньої частки у світовому виробництві
продукції машинобудування.
А) Південна Африка.
Б) США
В) Болівія
Г) Китай
32. В Україні об’єкти, що внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є в
містах:
А ) Одеса
Б) Київ
В) Харків
Г) Львів
Д) Чернівці
33. Припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця обґрунтовував:
А) Галілео Галілей
Б) Марко Поло
В) Геракліт
Г) Мігель Сервет
34. В якій країні є місце, де випадає найбільше опадів?
А) Індія
Б) Китай
В) Бразилія
35. Який чинник найбільше впливає на утворення припливів та відпливів на Землі?
А) вплив Сонця
Б) вплив Місяця
В) розривні рухи та зміщення пластів літосфери
36. В якому озері зосереджені найбільші запаси води на планеті?
А) Верхнє
Б) Каспійське
В) Байкал
37. Що таке алювій?
А) вулканогенні гірські породи
Б) осадові породи, утворені внаслідок діяльності ріки
В) гірські породи, перетворені людиною
38. До країн "переселенського типу" належать:
А) Індія, Китай, Ізраїль, ПАР;
Б) Канада, Австралія, Нова Зеландія;
В) США, Великобританія, Австралія.
39. "Зелена революція" – це:
А) це споруда лісозахисних смуг;

Б) використання досягнень науки в сільському господарстві;
В) охорона навколишнього середовища.
40.Перше місце за запасами нафти посідає:
А) Саудівська Аравія;
Б) Росія;
В) Іран.
41.Перше місце за запасами природного газу посідає:
А) США;
Б) Алжир;
В) Росія
42."Економічне диво" нині спостерігається в:
А) Німеччині й Австрії;
Б) Китаї і Сінгапурі;
В) Індонезії й Австралії.
43. На яку мінеральну сировину найбільш багата Австралія?
Б) олово;
В) нікель;
Г) калійні солі;
Д) фосфорити.
44. Які гори в перекладі з місцевої мови означають «мідні»?
А) Аппалачі;
Б) Атлаські;
В) Альпи;
Г) Анди;
Д) Карпати.
45. Територія північного лісового поясу охоплює:
А) Росію, США, Канаду;
Б) Росію, Китай, Індію;
В) Китай, Індію, Індонезію;
Г) Швецію, Японію, Індію;
Д) Бразилію, Конго, Індонезію.
46. Єллоустонський національний парк з гігантськими гейзерами, грязьовими
вулканами й теплими озерами розташований в:
А) США;
Б) Канаді;
В) Китаї;
Г) ПАР;
Д) Бразилії.
47. До найбільших центрів світового релігійного туризму належать міста
А) Мекка;
Б) Шанхай;
В) Медина;
Г) Вашингтон;
Д) Єрусалим.

48. Депопуляція населення — це:
А) швидке збільшення кількості населення;
Б) повільне збільшення кількості населення;
В) зменшення кількості населення внаслідок від’ємного приросту;
Г) стабілізація кількості населення;
Д) значне перевищення імміграції над еміграцією.
49. Перший тип відтворення населення характерний для країн:
а) Близького Сходу;
б) Латинської Америки;
в) Східної Європи;
г) Північної Африки;
д) Південної Азії.
50. Однією зі складових природного руху населення є:
А) агломерація;
Б) густота населення;
В) імміграція;
Г) народжуваність;
Д) еміграція.
51. Значне перевищення народжуваності над смертністю зумовлює:
А) демографічну політику;
Б) демографічну кризу;
В) демографічну зиму;
Г) природне зменшення населення;
Д) демографічний вибух.
52. Расою називають людей або групу людей, що:
А) розмовляють мовою однієї групи;
Б) мешкають на сусідніх територіях;
В) мають однакове національно-етнічне коріння;
Г) живуть протягом однієї історичної епохи;
Д) мають спільні морфологічні та фізіологічні ознаки, пов'язані єдністю походження.
53. Якою мовою розмовляє більшість населення Північної Африки?
А) тубу;
Б) арабською;
В) англійською;
Г) гауса;
Д) хінді.
54. До фактично однонаціональних держав належить:
А) Росія;
Б) Індія;
В) Велика Британія;
Г) США;
Д) Швеція.
55. Інтелектуальна міграція має напрямок:
А) країни великої сімки -> країни Східної Європи;

Б) країни Північної Європи -> країни Південної Європи;
В) країни Північної Африки -> країни Східної Європи;
Г) країни Східної Європи -> США;
Д) Японія -> Китай.
56. Вкажіть, з якою державою Україна межує на сході:
А) Польща
Б) Литва
В) Росія
Г) Туреччина
57. Оберіть варіант, у якому перелічено міста України, що стали відомими
курортами завдяки їхнім рекреаційним ресурсам:
А) Київ, Харків, Одеса
Б) Донецьк, Львів, Запоріжжя
В) Суми, Чернігів, Тернопіль
Г) Миргород, Солотвино, Хмільник
58. Зазначте державу світу, у якій проживає найчисленніша українська діаспора:
А) США
Б) Аргентина
В) Австралія
Г) Канада
59. Назвіть область України, на території якої розташована Трипільська ДРЕС
А) Вінницька
Б) Київська
В) Хмельницька
Г) Черкаська
60. Вкажіть площу України
А) 703, 4 тис. км2
Б) 487,5 тис. км2
В) 560, 8 тис. км2
Г) 603,7 тис.км2

КЛЮЧІ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для абітурієнтів, які вступають на 2 курс
ННІ міжнародних відносин Київського міжнародного університету
зі спеціальності «Туризм»
1. А
2. Г
3. Г
4. А
5. Г
6. А
7. А
8. Б
9. Б
10. Б
11. В
12. Г
13. А
14. А
15. А
16. А
17. В
18. В
19. Г
20. В
21. Б
22. Г
23. Б
24. А
25. Г
26. А
27. В
28. А,В,Г
29. В
30. Г
31. В,А,Г,Б
32. Б,Г,Д
33. А
34. А
35. Б
36. В
37. Б
38. Б
39. Б
40. А
41. В
42. Б
43. А
44. Г
45. А
46. А

47. А,В,Д
48. В
49. В
50. Г
51. Д
52. Д
53. Б
54. Д
55. Г
56. В
57. Г
58. Г
59. Б
60. Г
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