
Відповіді на завдання Всеукраїнської олімпіади з географії  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

(очний тур) 20 квітня 2019 р. (загальна кількість балів – 100) 

 

Група А. Завдання 01-15 – це тести, у кожному з яких слід знайти одну правильну відповідь 

із чотирьох пропонованих. Правильну відповідь обведіть кружечком.  

За завдання групи А загальна кількість балів – 15. 
 

01. Мореплавець, який у 1488 р. відкрив шлях до Індії навколо Африки:  
        А  Васко да Гама                 Б  Христофор Колумб               В  Фернан Магеллан                       Г  Марко Поло 

02. За наведеними даними розрахуйте річну амплітуду температур і визначте, яка з амплітуд є найбільшою: 

                              А   tmax= +13ºC, tmin= -11ºC                                 В   tmax= -32ºC, tmin= - 9ºC                                                                                        

                              Б   tmax= +20ºC, tmin= +5ºC                                   Г   tmax= +21ºC, tmin= -5ºC                                                               

03. Корисна копалина, яка видобувається у Нікопольському басейні:  

      А  нікелеві руди                    Б  марганцеві руди                     В  кам’яне вугілля                           Г  мідні руди 

04. Установіть тип клімату, де увесь рік панують західні вітри помірних широт: 
 

    

А Б В Г 
 

05. Озеро, яке є найглибшим (1470 м) озером Африки: 

      А  Танганьїка                              Б  Чад                                         В  Вікторія                                  Г  Ньяса 

06. Оберіть регіон світу, де серед віруючих переважають католики: 

                             А  Північна Африка                                                В  Південна Америка 

                             Б  Північна Європа                                                 Г  Східна Азія 

07. Держава, де у структурі зайнятих у господарстві, відносно (у %) переважають робітники сфери послуг: 

        А   Україна                                Б  Індія                                      В  Румунія                                   Г  Іспанія   

08. Укажіть правильне твердження щодо лідерства країни в Африці: 

        А  Ангола – найбільший експортер бавовнику                        В  Нігерія – лідер за кількістю населення 

        Б  Конго – найбільший експортер золота                                 Г  Єгипет – лідер з видобутку нафти 

09. Низовина, де групами або поодинці зустрічаються згаслі вулкани: 

        А  Хотинська                            Б Закарпатська                         В  Середньоруська                     Г  Подільська  

10. Переважаюче живлення рік Канади:  

        А  снігове                                  Б льодовикове                          В  підземне                                  Г  дощове     

11. Озеро України, яке є головним об’єктом однойменного національного природного парку: 

       А   Сасик                                    Б  Ялпуг                                    В  Бребенескул                            Г  Синевир 

12. Адміністративна область України, на території якої працює найпотужніша ГЕС (1500 МВт): 

      А   Миколаївська                       Б  Київська                                В  Запорізька                                Г  Херсонська 

13. Країна, столиця якої за кількістю мешканців є найбільшим містом у цій країні: 

      А   Австралія                              Б  Мексика                                В  Канада                                      Г  США 

14. Країна Європи, яка розташована у двох півкулях – Західній і Східній: 

      А   Іспанія                                   Б  Норвегія                                В  Ісландія                                    Г  Португалія 

15.  Держава Азії, яка є членом ОПЕК: 

      А   Пакистан                               Б  Індія                                      В  Афганістан                               Г  Іран   

 

Група Б. Завдання 16-20 – це тести на відповідність, у кожному завданні слід знайти 4 прави-

льні пари «літера-номер». Відповіді подайте нижче у вигляді А-2, Б-4 і т. ін.  

За завдання групи Б загальна кількість балів – 20. 
 

16. Визначте відповідність між промисловим підприємством та принципом його розміщення: 
 

Підприємство Принцип розміщення 

   А   хлібозавод 

   Б   авіаційний завод      

   В   завод з виробництва калійних добрив  

   Г   алюмінієвий завод 

1    тяжіє до споживача продукції  

2    розміщується поблизу комбінату чорної металургії  

3    тяжіє до джерела дешевої енергії 

4    орієнтується на кваліфіковані кадри 

5    орієнтується на наявність сировини  
 

А - 1 Б - 4 В - 5 Г - 3 



 

17. Установіть відповідність між земною геосферою та твердженням про неї: 
 

Геосфери Землі Твердження 

А   літосфера 

Б   гідросфера 

В   атмосфера 

Г   біосфера 

1   геосфера, яка на Землі утворилася першою 

2   геосфера, якій В.І. Вернадський присвятив однойменну книгу 

3   речовина існує у трьох агрегатних станах   

4   геосфера, де зовсім нема живих організмів 

5   геосфера, у нижньому шарі якої формується погода 
        

А - 1 Б - 3 В - 5 Г - 2 
 

18. Установіть відповідність між державними заповідниками та областями України, де ці об’єкти створені: 
 

Природні заповідники Області 

А   Горгани 

Б   Медобори 

В   Канівський 

Г   Розточчя 

1   Тернопільська 

2   Львівська 

3   Івано-Франківська 

4   Одеська 

5   Черкаська 
 

А - 3 Б - 1 В - 5 Г - 2 
 

19. Установіть відповідність між інформацією, що характеризує державу, та цифрою, якою ця держава позна-

чена на карті (рис. нижче):   

                             

         

         

        А держава, яка є лідером ЄС з експорту продукції машинобу-

дування 

        Б  держава, яка серед членів ЄС є найбільшою за площею (по-

над 547 тис. кв. км)  

        В   держава-монархія, державна мова якої є основною мовою 

більшості країн Латинської Америки   

        Г  держава, на території якої розташована найбільша кількість 

(54) об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

 
 

А - 2 Б - 3 В - 5 Г - 4 
 

20. Установіть відповідність між виробництвом продукції рослинного походження (у дужках - її щорічний ви-

добуток країною-лідером) та країнами, що виробляють цю рекордну в світі кількість продукції: 
 

Продукція (виробництво на рік) Країни 

А  Какао-боби (1,3 млн т на рік)                           

Б  Фініки (1,5 млн т на рік)                 

В  Кофе зерна (3,2 млн т на рік)               

Г  Оливки (7,8 млн т на рік)                  

 

1  Єгипет 

2  Іспанія 

3  Кот д’Івуар  

4  Панама 

5  Бразилія 

                                

А - 3 Б - 1 В - 5 Г - 2 
 

 

Група В. Завдання 21-25 мають по сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.  

Правильні відповіді обведіть кружечками.  

За завдання групи В загальна кількість балів – 15. 
 

21. Характерними рисами господарства України є: 

А   значну частину експорту складає продукція АПК (зерно, цукор, олія тощо) 

Б   експортне значення має видобуток в Україні нафти і природного газу 

В   швидкими темпами розвивається тваринництво по всій території країни 

Г   експортне значення має продукція чорної металургії, зокрема прокат 

Д   галузями спеціалізації України є обслуговування зарубіжних туристів і готельний бізнес 

Е   більшу частку електроенергії виробляють гідроелектростанції 

Ж   у машинобудуванні України розвивається авіакосмічна галузь  

 

 
 



22. Рекордні природні об'єкти світу, які розташовані в Євразії: 

А   найбільший півострів 

Б   найвищий діючий вулкан 

В   найвищий водоспад 

Г   найглибше озеро 

Д   найдовша ріка 

Е   найвища гора 

Ж  найбільша за площею пустеля 
 

23. Острови, які розташовані в Атлантичному океані:  

А   Галапагоські  

Б   Фолклендські  

В   Азорські 

Г   Гавайські  

Д   Бермудські 

Е   Маріанські  

Ж  Мальдівські 
 

24. Області, на території яких є комбінати (заводи повного циклу) чорної металургії:  

А   Одеська 

Б   Львівська 

В   Січеславська 

Г   Запорізька 

Д   Полтавська 

Е   Донецька 

Ж  Житомирська 
 

25. Укажіть держави-монархії:  

А   Індія 

Б   Нідерланди 

В   Бразилія 

Г   Туреччина 

Д   Малайзія 

Е   Німеччина 

Ж  Японія 
 

Група Г. Завдання 26-30 потребують розгорнутої відповіді. Кожна відповідь оцінюється за 

10-бальною шкалою (повнота відповіді – до 7 балів, чіткість і лаконічність відповіді – до 2 

балів, наведення необхідних прикладів – 1 бал).  

За завдання групи Г загальна кількість балів – 50. 
 

26. Назвіть і стисло охарактеризуйте основні родовища корисних копалин на території 

України. 

ВІДПОВІДЬ: Україна багата на різноманітні корисні копалини. Тут розвідано близько 90 

їх видів і розробляється 8 000 родовищ. За розвіданими запасами корисних копалин частка Украї-

ни в державах колишнього СРСР становить: марганцевої руди — до 75%, залізних руд — 31, ти-

танових руд — 40, кам'яного вугілля — 28, самородної сірки — 80, каоліну — 60, графіту — 50, 

вогнетривких глин — 35 %. В Україні вдало поєднуються основні групи корисних копалин. Це на-

самперед паливні корисні копалини, до яких належать вугілля, нафта, газ, горючі сланці, торф. 

Друга група — рудні, що охоплюють родовища заліза, марганцю, нікелю, титану, урану, хрому, 

золота. До третьої групи — нерудних — належать кам'яна сіль, каолін, вогнетривкі глини, цемент-

на сировина, флюсові вапняки тощо. 

Паливні (горючі) корисні копалини. На території України розташовані Донецький і Львівсь-

ко-Волинський кам'яновугільні та Дніпровський буровугільний басейни.. Родовища бурого вугілля 

відомі також в Полтавській і Харківській областях, в Придністров'ї, Передкарпатті і Закарпатті. 

Родовища горючих сланців є в Карпатах, на Поділлі, в Кіровоградській області (найбільше Бовти-

ське родовище). Торфові родовища знаходяться переважно на Поліській низовині, в річкових до-

линах. 

Родовища нафти і газу зосереджено в трьох регіонах: Карпатському, Дніпровсько-

Донецькому, Причорноморсько-Кримському. Найбільшими нафтовими родовищами є Долинське, 

Бориславське. Більш як 80% добутих нафти і газу припадає на Дніпровсько-Донецький нафтогазо-

носний регіон. Найбільшими газовими родовищами є Шебелинське, Західнохрестищенське і Єф-



ремівське. Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний регіон займає територію на південь від 

лінії Одеса — Херсон — Бердянськ. Тцт розвідано понад 60 родовищ нафти і газу. 

Рудні (металеві) корисні копалини. Україна має поклади залізних і марганцевих руд, на ос-

нові яких розвивається її чорна металургія. Рудні концентрати також вивозять в інші країни. В 

Україні освоєно 35 родовищ залізних руд осадового і метаморфічного походження. Багаті залізні 

руди зосереджені в Криворізькому і Керченському залізорудних басейнах, Кременчуцькому і Бі-

лозерському залізорудних районах. 

Україна багата на марганцеві руди. Нікопольський марганцевий басейн — один з найбіль-

ших у світі. Складається з Нікопольського і Великотокмацького родовищ, а також рудоносних 

площ на межиріччі Дніпро — Інгулець. 

Унікальні родовища титанових руд розробляються в Житомирській і Дніпропетровській 

областях. На Кіровоградщині залягають уранові  руди. 

В Україні є руди кольорових металів. У Кіровоградській області розташовані родовища ні-

келевих руд (Деренюське і Липовеньківське), у Дніпропетровській — алюмінієвих — глинозему 

(Малишівське і Вовчанське родовища), на Закарпатті — поліметалевих руд (Берегівське, Бегансь-

ке і Мужієвське родовища). За розвіданими запасами ртутної руди (кіновар) наша країна посідає 

друге місце в світі. Поклади цієї сировини виявлено в Донецькій і Закарпатській областях. До не-

давнього часу вважали, що в Україні немає золота для промислового видобутку. Нині українськи-

ми геологами відкрито понад 15 його родовищ. Вони зосереджені в Придніпров'ї, Приазов'ї, Дон-

басі, на Закарпатті. 

За запасами нерудних (неметалевих) корисних копалин Україна посідає одне з провідних 

місць у світі. Так, родовища самородної сірки і озокериту в Передкарпатті — найбільші в світі. 

Родовища кам'яної солі розробляються в Донбасі (Артемівське, Слов'янське) і в Закарпатті (Соло-

твинське). Багаті на солі водойми Азово-Чорноморського узбережжя, особливо затока Сиваш. 

Хлоридно-сульфатні родовища калійних солей знаходяться в Передкарпатті — Калуш-Голинське, 

Стебниківське. 

Родовища нерудної сировини для металургійної промисловості є в різних районах України: 

магнезит (вогнетрив) — в Запорізькій і Дніпропетровській областях, вогнетривкі глини — в Доне-

цькій області (Часов-Ярське родовище), кварцити — в Житомирській, флюсові вапняки — в Доне-

цькій області і Криму. Як технічна сировина використовуються азбест (Побужжя, Приазов'я), 

тальк, пірофілітові сланці (Житомирська область), слюда, бентонітові глини (Черкаська область), 

барит (Закарпатська область), графіт (Кіровоградська область). Сировиною для керамічної і скля-

ної промисловості є польові шпати, скляні піски. Україна багата запасами цементної сировини і 

різноманітних будівельних матеріалів. За запасами гранітів, лабрадоритів (Житомирська область) 

Україна в Європі є поза конкуренцією. В Україні є родовища дорогоцінного і напівдорогоцінного 

каміння (берил, аметист, бурштин, яшма, гірський кришталь, моріон). Поклади його відомі в Кри-

воріжжі, Приазов'ї, Криму, Закарпатті. Перспективними для видобутку бурштину є Житомирська, 

Рівненська і Волинська області. В Україні є перспективи відкриття і видобутку родовищ такого 

дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, як опал, топаз, гранат, родоніт, онікс. 

В Україні є родовища фосфоритів — сировини для виробництва добрив (Донецька область). Но-

вим видом корисних копалин є сапоніт — камінь родючості, його родовища виявлено на півночі 

Хмельницької області. 

Україна відома своїми лікувальними мінеральними водами (Миргород, Свалява, Труска-

вець, Феодосія), лікувальними  грязями (Саки, Євпаторія). 

Раціональне використання корисних копалин базується на комплексному підході до їх ви-

вчення, розробки родовищ, використанні сировини без втрат. 
 
 

27. Що таке Світовий океан? Які ресурси є у Світовому океані? 

 

ВІДПОВІДЬ: Світовий океан — основна частина гідросфери, неперервна, але не суцільна 

водна оболонка Землі, оточуюча материки й острови. Світовий океан покриває майже 70,8 % зем-

ної поверхні. 

Континенти і великі архіпелаги розділяють Світовий океан на чотири великі частини (океа-

ни): Атлантичний океан, Індійський океан, Тихий океан, Північний Льодовитий океан. Меншими 

частинами Світового океану є моря, затоки, протоки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD


У Світовому океані слід передусім назвати такі ресурси: мінеральні (видобуток на шельфі 

нафти, природного газу, олов’яних руд, платини тощо); біологічні (морські ссавці, риба, ракоподі-

бні, молюски та ін.); енергетичні (енергія припливів і відливів, морських хвиль, течій). Можна та-

кож назвати морську воду, яку деякі країни опріснюють; морські шляхи сполучення; рекреаційні 

ресурси і т. ін. 
 

 

28. Охарактеризуйте третинний сектор господарства. У яких країнах він особливо ро-

звинений? Яким за рівнем розвитку є третинний сектор господарства в Україні? 
 

ВІДПОВІДЬ: Третинний сектор економіки (або сфера послуг) — один із трьох секторів 

економіки, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами. 

Поняття послуг охоплює всі види діяльності, що не завершуються виробництвом продукту, 

але сприяють процесу виробництва, покращуючи продуктивність. До послуг нале-

жить фінансова і банкова діяльність, транспорт, оптова і роздрібна торгівля, страхування, інфор-

маційна галузь, медицина, освіта та індустрія розваг тощо. 

Інформаційні технології часто виокремлюють і включають у четвертинний сектор економі-

ки. 

У розвинутих країнах третинний сектор економіки найбільший за кількістю працівників і 

зростає найшвидшими темпами. 

Сфера послуг — частина економіки, яка включає всі види комерційних послуг. Саме сфера 

послуг складає в економічно розвинутих країнах основну частину економіки (понад  70%). Реш-

тою частин економіки прийнято вважати промисловість і сільське господарство. 

Сферу послуг часто відносять до постіндустріального економічного устрою. 

Працівники, зайняті в сфері послуг, і які безпосередньо обслуговують клієнтів, іменують-

ся обслуговуючим персоналом. 

В останні роки найбільша чисельність зайнятих в сфері послуг була в Люксембурзі, США - 

до 80%, у Швеції, Великій Британії, Канаді, Франції, Данії – до 75%. Особливістю є те, що зрос-

тання зайнятості в сфері послуг цих країн, відбувалось, головним чином, за рахунок розширення 

найму в сферах фінансових послуг та страхування, операцій з нерухомістю, ділових послуг, мен-

шою мірою – за рахунок освіти, медичних, соціальних та наукових послуг. 

Порівнюючи тенденції зайнятості в Україні та окремих країнах ЄС, США, Японії на рівні 

трьох секторів, спостерігаємо значно нижчий рівень зайнятості в третинному секторі економіки в 

Україні - 61%.  
 

29. Що таке ресурсозабезпеченість? Як вона розраховується? Для прикладу викорис-

тайте абстрактні дані для країн А, Б, В та їхніх ресурсів із таблиці. Порівняйте ці країни за 

ресурсозабезпеченістю. 
 

Країни Нафта 

(запаси, млн. т) 

Нафта (щорічний 

видобуток, млн. т) 

Вугілля 

(запаси, млн. т) 

Вугілля 

(щорічний видобу-

ток, млн. т) 

Населення 

країни (млн. 

осіб) 

А 1200 40 300 15 20 

Б 400 20 1000 25 40 

В 3000 100 500 5 10 

 

ВІДПОВІДЬ: Ресурсозабезпеченість розраховується двома шляхами: а) у роках (на скільки 

років країні вистачить ресурсу); загальні запаси треба розділити на щорічний видобуток; б) на ду-

шу населення країни; запаси треба розділити на кількість населення. 

а) дані у таблиці 1: 

Таблиця 1 
 

Країни Нафта 

(запаси, 

млн. т) 

Нафта (щоріч-

ний видобуток, 

млн. т) 

Ресурсо-

забезпеченість 

нафтою, роки 

Вугілля 

(запаси, 

млн. т) 

Вугілля 

(щорічний 

видобуток, 

млн. т) 

Ресурсо-

забезпеченість  

вугіллям, роки 

А 1200 40 30 300 15 20 

Б 400 20 20 1000 25 40 

В 3000 100 30 500 5 100 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1


Таким чином, нафтою найкраще забезпечені країни А і В – її вистачить на 30 років; вугіл-

лям найкраще забезпечена країна В – палива вистачить на 100 років. 

б) дані у таблиці 2: 

Таблиця 2 
 

Країни Нафта 

(запаси, 

млн. т) 

Населення, 

млн. осіб) 

Ресурсо-

забезпеченість на-

фтою,  т/ на 

душу населення 

Вугілля 

(запаси, 

млн. т) 

Населення, 

млн. осіб) 

Ресурсо-

забезпеченість ву-

гіллям,  т/ на 

душу населення 

А 1200 20 60 300 20 15 

Б 400 40 10 1000 40 25 

В 3000 10 300 500 10 50 

Таким чином, нафтою найкраще забезпечена країна В – 300 т на 1 особу; вугіллям найкра-

ще забезпечена країна В – 50 т на 1 особу. 

 

 

30. Сподіваємось, що Ви вже обрали свою майбутню професію, пов’язану з нашим фа-

культетом. Як Ви уявляєте собі цю професію? Складіть стислу її характеристику. Які знання 

і вміння Ви хотіли б отримати під час навчання на факультеті геології, географії, рекреації і 

туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна?   

 

ВІДПОВІДЬ: Це завдання творче – абітурієнти характеризують обрану професію та викла-

дають, які знання і вміння хочуть отримати під час навчання. Фактично перевіряються знання, на-

скільки абітурієнт знає, чим займаються геологи, гідрогеологи, фізико-географи, економіко-

географи та ін. спеціалісти, пов’язані з напрямами підготовки фахівців на факультеті геології, гео-

графії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  

 


