
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Голова Приймальної комісії 

Ректор Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

  

_______________ акад. В.С. Бакіров  

 

«____» _____________ 2017 р. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА   

фахового екзамену 

для здобуття рівня вищої освіти «магістр»  

спеціальності 106 «Географія» 

(освітня програма «Картографія, ГІС і ДЗЗ») 

 

 

 

 

 

 Затверджено на засіданні вченої ради  

факультету геології, географії, рекреації  

і туризму  

протокол № _10_ від «24____» __04___2017 р. 

 

Голова вченої ради  

факультету геології, географії, рекреації  

і туризму  

 

__________________ проф. В.А. Пересадько 

                 

 

 

 

 

Харків – 2017  



 2 

ЗМІСТ  ПРОГРАМИ 

 

1. Топографія з основами геодезії.  

Поняття про форму і розміри Землі. Карта та план місцевості. 

Особливості топографічних карт. 

Системи координат, що застосовуються в топографії та геодезії. Система 

висот. Історія застосування систем координат в топографії. 

Орієнтування ліній. Географічні і магнітні азимути. Дирекційні кути, 

румби. Прямі і зворотні азимути і румби.  

Елементи топографічних карт і планів. Математична основа, її елементи, 

проекції топографічних карт, масштаби, номенклатура і розграфка, геодезична 

основа. Умовні знаки: їх види. Читання і аналіз карт і планів. Орієнтування за 

картою на місцевості. Розв'язання задач за картами і планами.  

Поняття про топографо - геодезичні зйомки місцевості та основні 

принципи їх виконання. Види і способи зйомок. Лінійні та кутові вимірювання 

на місцевості. Види зйомок місцевості: контурні, висотні, комплексні; 

теодолітна тахеометрична, мензульна, окомірна, нівелювання (геометричне, 

тригонометричне, барометричне), їх суть і види. Прості знімання місцевості. 

Аерофотознімання. Дешифрування аерознімків.  

 

2. Картографія. Поняття про картографічні твори. Географічні карти: 

визначення, елементи, типи, класифікація.  

Математична основа карт. Картографічні проекції, їх класифікація. 

Геодезична основа карт. Рамки карт. Способи зображення тематичного змісту. 

Додаткові і допоміжні елементи карт. 

Серії карт, їх види, особливості призначення. Географічні атласи, їх 

призначення та класифікація. Глобус: призначення, особливості, як моделі 

Землі. Класифікація глобусів. 

Методи створення карт. Поняття про геоінформаційні системи. 

Складання карти: сутність, зміст, загальна схема складальних робіт, 

особливості складання залежно від способів картографічного зображення.  

Поняття про використання картографічних творів. Картографічний метод 

дослідження. Прийоми і способи аналізу карт і дослідження явищ за 

географічними картами.  

 

3. Геоінформаційні системи  

Поняття ГІС. Поняття просторових даних. Безперервні (континуальні) та 

дискретні дані у ГІС. Растровий та векторний формат даних у ГІС, їх 

властивості. Порівняння функціональності ГІС та карти, їх властивостей, ГІС та 

графічних редакторів для побудови карт та аналізу даних.  

Процеси прив’язки растрових зображень та їх векторизації.   

Комерційні (пропрієтарні) та відкриті ГІС, компанії-розробники та їх 

програмне забезпечення.  

Основні операції аналізу в ГІС на основі накладання (оверлею) векторних 

шарів, із побудовою нових шарів, операціями аналізу атрибутивних даних, 

побудовою цифрових моделей рельєфу тощо.  
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Основи роботи в ArcGIS, основні правила та особливості.  

 

4. Дистанційне зондування Землі  

Основні етапи історії розвитку ДЗЗ. Технології сучасних дистанційних 

зйомок, їх особливості. Призначення різних видів зйомки та знімків. 

Особливості зйомки в різних діапазонах, зонах спектру, переваги та недоліки.  

Характеристики супутників, форма орбіти супутників, інші показники.  

Типи супутникових систем, види космічних знімків, їх характеристики.  

 

5. Фізична географія материків і океанів  

Основні риси розвитку географічної оболонки: диференціація її 

ландшафтів та зміна їх людиною. Материки і океани як частина географічної 

оболонки. Глобальні проблеми охорони географічного середовища.  

Особливості природи материків у зв'язку з їх географічним положенням. 

Природні фактори диференціації ландшафтів. Характеристика сучасних 

ландшафтів по материках. Комплексна фізико-географічна характеристика 

Європи, Азії, Африки, Північної і Південної Америк, Австралії і Антарктиди. 

Особливості океанів Землі (рельєф дна, кліматологічні особливості, течії, 

органічний світ, охорона від забруднення).  

 

6. Фізична географія України 

Особливості геологічної будови головних геоструктурних регіонів 

України. Найважливіші етапи геологічної історії.  

Геоморфологічна будова. Особливості розвитку основних генетичних 

типів і форм рельєфу. Геоморфологічне районування території України.  

Кліматичні умови та ресурси України. Агрокліматичне районування 

території. Водні ресурси України. Чорне та Азовське море. Підземні й ґрунтові 

води території України. Мінеральні джерела та їх бальнеологічне значення.  

Характеристика основних біотипів. Зоогеографічне районування. 

Охорона тварин в Україні.  

Несприятливі фізико-географічні процеси і шляхи їх запобігання.  

Ландшафти і фізико-географічне районування України.  

 

7. Географія світового господарства. Регіональна економічна і 

соціальна географія 

Поняття світового господарства. Галузева, функціональна і територіальна 

структура світового господарства. Фактори розміщення господарства в умовах 

глобалізації. Розвиток міжнародних економічних відносин. Глобалізація і 

глобальні проблеми людства. Типологія країн за рівнем соціально-економічного 

розвитку. Природно-ресурсний потенціал світового господарства. Мінерально-

ресурсний, земельно-ресурсний, водно-ресурсний, лісоресурсний потенціал. 

Рекреаційний потенціал. Ресурси Світового океану. Промисловість світу. 

Структура промисловості у різних соціально-економічних типах країн.  

Сільськогосподарське виробництво в системі світового господарства.  
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Інфраструктура в системі світового господарства. Транспортна система 

світу, її регіональні типи. Географія залізничного, автомобільного, авіаційного, 

морського, річкового, трубопровідного транспорту світу. Світова система 

зв’язку. Соціальна інфраструктура.  

Країни СНД; країни Європи; країни Східної, Південно-Східної, 

Південної, Південно-Західної Азії; країни Північної Америки; країни 

Латинської Америки; країни Африки; країни Австралії та Океанії.  

 

8. Економічна і соціальна географія України 

Суспільно-географічне положення України. Сучасний державний та 

адміністративно-територіальний устрій, форма правління. Основні етапи 

формування сучасної державної території України. Українська державна 

територія й етнічні землі. 

Структура природно-ресурсного потенціалу України. Регіональні 

відмінності у забезпеченні природно-ресурсним потенціалом.  

Демографічна ситуація в Україні. Соціальна структура населення. 

Трудовий потенціал. Особливості розселення. Формування міських 

агломерацій. Етнічний склад населення. Етнографічні територіальні 

відмінності. Види міграції та її сучасні тенденції. Українська діаспора у світі. 

Господарський потенціал. Галузева і територіальна структура 

господарства. Сучасна динаміка ВВП. Економічні складові національної 

безпеки України. Промисловість України, її галузева і територіальна структура. 

Галузі спеціалізації промисловості України.  

Соціальний комплекс України: територіальні та галузеві особливості 

розвитку. Транспортна система України.  

Особливості суспільно-географічного районування України. Економічні 

райони: Столичний, Північно-Східний, Донецький, Придніпровський, 

Центральний, Причорноморський, Подільський, Карпатський, Північно-

Західний. 
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