
ЗАВДАННЯ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
учнів-членів Малої академії наук України з географії 

2018/2019 навчальний рік 

9 клас 

(Максимальна кількість балів - 33) 

I рівень (3 завдання по 3 бали за кожне. Загалом – 9 балів). 
 

1. Вкажіть адміністративні області України, що межують одна з одною: 
а) Вінницька;  

б) Рівненська; 
в) Хмельницька; 

г) Житомирська; 
д) Київська. 

2. Виберіть з переліку об’єктів природо-заповідного фонду України 
заповідники:

а) Рівненський; 
 б) Святі гори; 
 в) Асканія-Нова; 

 г) Поліський; 
 д) Шацький. 

3. Рівень економічного розвитку залежить: 

а) продуктивність праці; 
б) споживання товарів та 

послуг; 

в) кількість населення; 

 г) частка наукоємних 
технологій у промисловості; 

 д) конкурентоспроможність. 

 

II рівень (2 завдання по 5 балів за кожне. Загалом – 10 балів). 
 

Практичні завдання 

 

1. Накресліть схему структури географічного середовища. 

2. Заповніть таблицю, розподіливши названі елементи світового 
господарства за видами поділу праці (міжрайонний, внутрішньовидовий, 
локальний, міжвидовий, внутрішньорайонні): 
 

Територіальний поділ праці Видовий поділ праці 
  

 

III рівень (2 завдання по 7 балів за кожне. Загалом – 14 балів). 
 

Завдання відкритого типу 

 

1. Які умови мають вирішальний вплив на вибір місця для зведення 
виробничих об’єктів? Які вони бувають?  
2. Охарактеризуйте первинний сектор економіки. 



ЗАВДАННЯ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України з географії 

2018/2019 навчальний рік 

10 клас 

(Максимальна кількість балів - 33) 

 

I рівень (3 завдання по 3 бали за кожне. Загалом – 9 балів). 
 

Завдання з вибором 3-х правильних відповідей 

1. Оберіть з переліку корисні копалини, що належать до рудних: 
а) магнезит;  
б) ільменіт; 
в) хроміт; 

г) каолін; 
д) нафта. 

 

2. Виберіть, із запропонованих, країни, де переважає чоловіче 
населення: 

а) Китай ; 
 б) Індія; 
 в) Канада; 

 г) Іран; 
 д) Україна. 

 

3. Назвіть країни світу із найбільшою тривалістю життя:  

а) Японія; 
б) Україна; 
в) Ботсвана; 

 г) Швеція; 
 д) Канада. 

 

II рівень (2 завдання по 5 балів за кожне. Загалом – 10 балів).  

Практичні завдання 

1. Накресліть схему типів країн Європи за рівнем економічного 
розвитку. 

2. Заповніть таблицю «Державний лад країн Європи»: 

 

Форма державного правління  Форма територіального устрою 
  

 

III рівень (2 завдання по 7 балів за кожне. Загалом – 14 балів). 
 

Завдання відкритого типу 

 

1. Охарактеризуйте глобалізацію як провідну тенденцію світу. 

2. Які особливості має політична карта світу. 



ЗАВДАННЯ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
учнів-членів Малої академії наук України з географії 

2018/2019 навчальний рік 
 

11 клас 

(Максимальна кількість балів - 33) 

 

I рівень (3 завдання по 3 бали за кожне. Загалом – 9 балів). 
 

Завдання з вибором  3-х  правильних відповідей 

1. Вкажіть, які бувають острови за походженням: 
а) материкові;  

б) магматичні; 
в) атоли; 

г) вулканічні; 
д) коралові. 

 

2. Виберіть з переліку назви геологічних ер: 
а) кембрій; 

 б) палеоген; 
 в) архей; 

 г) палеозой; 
 д) кайнозой. 

 

3. Назвіть міста України, де діє метрополітен:  

а) Вінниця; 
б) Львів; 
в) Дніпро; 

 г) Київ; 
 д) Харків. 

 

II рівень (2 завдання по 5 балів за кожне. Загалом – 10 балів). 
Практичні завдання 

1. Накресліть схему «Методи географічних досліджень». 

2. У  світі  є  ряд  країн,  в  яких  певне  місто  більше  за  столицю.  
Заповніть  пропуски  у  таблиці  «Столиці  і  найбільші  міста  країн».   

№ Країна Столиця Найбільше  місто 

1. Індія Нью-Делі  

2. Канада  Торонто 

3. Монако Монако  

4. М’янма  Янгон 

5. Нігерія Абуджа  

 

III рівень (2 завдання по 7 балів за кожне. Загалом – 14 балів). 
Завдання відкритого типу 

1. Наведіть приклади та  охарактеризуйте основні джерела забруднення 
навколишнього середовища. 

2. Доведіть, що науково-технічний потенціал країни має велике значення для її 
розвитку. 
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