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7. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОЇ 
ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
 
 

ДО ВСТУПУ 
1. Чому країнознавство входить до навчальних планів 

освітнього напрямку “Міжнародні відносини”? 
2. Що є об’єктом вивчення країнознавства? 
3. З яких джерел ми дізнаємося про ту чи іншу країну? 
4. Назвіть історико-географічні регіони світу. 
5. Дайте характеристику політичної карти сучасного світу. 

 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ СНД. РОСІЯ” 
1. Чому Росію називають євразійською державою, найбільшою 

за територією країною світу? 
2. Охарактеризуйте географічне положення Росії. 
3. Дайте назву основних етапів розвитку Росії з найдавніших 

часів до кінця ХVIII ст. 
4. Назвіть основні історичні події Росії у ХІХ ст. 
5. Дайте стислу характеристику основних подій розвитку Росії 

у ХХ ст.  
6. Опишіть природні умови Росії (поверхня). 
7. Дайте характеристику природних зон Росії, їх рослинного і 

тваринного світу, кліматичних умов. 
8. Опишіть природні ресурси Росії. 
9. Назвіть міста Росії, які мають понад 1 млн. чол. населення.  
10. Назвіть основні природно-історичні регіони Росії. 
11. Дайте характеристику Європейської Півночі Росії. 
12. Дайте характеристику Північно-Західного регіону 

європейської частини Росії. 
13. Дайте характеристику Нечорноземної Росії. 
14. Дайте характеристику Уралу. 
15. Дайте характеристику Поволжя. 
16. Дайте характеристику Чорноземного регіону Росії. 
17. Дайте характеристику Північного Кавказу. 
18. Дайте характеристику Західного Сибіру. 
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19. Дайте характеристику Східного Сибіру. 
20. Дайте характеристику Далекого Сходу. 
21. Визначіть політичний устрій Росії. 
22. Назвіть по 5 всесвітньо відомих імен російських діячів у 

таких галузях культури: а) наука і техніка, б) література, в) 
живопис, г) архітектура і скульптура, д) музика. 

23. Назвіть 10 найбільш визначних історичних пам’яток Росії. 
24. Охарактеризуйте найбільш відомі навчальні заклади Росії (10 

назв). 
25. Дайте характеристику народонаселення Росії. 
26. Назвіть 10 найбільш видатних спортсменів Росії світового 

значення. 
27. Дайте характеристику промисловості Росії. 
28. Дайте характеристику сільського господарства Росії. 
29. Дайте характеристику транспорту Росії. 
30. Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети Росії. 
31. Змалюйте стан зовнішньоекономічних зв’язків Росії. 
32. Проблема Чечні. 
33. Релігійні ситуація в Росії. 

 
 

ДО ТЕМИ “УКРАЇНА” 
1. Охарактеризуйте географічне положення України. 
2. Дайте назву основних етапів розвитку України з найдавніших 

часів до кінця ХVIII ст. 
3. Назвіть основні історичні події України у ХІХ ст. 
4. Дайте стислу характеристику основних подій розвитку 

України у ХХ ст.  
5. Опишіть природні умови України (поверхня). 
6. Дайте характеристику рослинного і тваринного світу 

України, її кліматичних умов. 
7. Опишіть природні ресурси України. 
8. Назвіть міста України, які мають понад 1 млн. чол. 

населення, та дайте опис одного з них. 
9. Назвіть основні природно-історичні регіони України. 
10. Дайте характеристику Закарпаття. 
11. Дайте характеристику Галичини. 
12. Дайте характеристику Волині. 
13. Дайте характеристику Поділля. 
14. Дайте характеристику Сіверщини. 
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15. Дайте характеристику Середнього Подніпров’я. 
16. Дайте характеристику індустріального Подніпров’я. 
17. Дайте характеристику Слобожанщини. 
18. Дайте характеристику Донбасу. 
19. Дайте характеристику Півдня України. 
20. Дайте характеристику Криму. 
21. Дайте характеристику Полтавщини та Кіровоградщини.  
22. Визначіть політичний устрій України. 
23. Назвіть по 5 всесвітньовідомих імен українських діячів у 

таких галузях культури: а) наука і техніка, б) література, 
в) живопис, г) архітектура і скульптура, д) музика. 

24. Назвіть 10 найбільш визначних історичних пам’яток України. 
25. Охарактеризуйте найбільш відомі навчальні заклади України 

(10 назв). 
26. Дайте характеристику народонаселення України. 
27. Назвіть 10 найбільш видатних спортсменів України світового 

значення. 
28. Дайте характеристику промисловості України. 
29. Дайте характеристику сільського господарства України. 
30. Дайте характеристику транспорту України. 
31. Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети України. 
32. Змалюйте стан зовнішньоекономічних зв’язків України. 
33. Назвіть актуальні проблеми сучасного політичного життя 

України. 
34. Чорнобильська проблема. 
35. Релігійна ситуація в Україні. 

 
 

ДО ТЕМИ “БІЛОРУСЬ І МОЛДОВА” 
1. Визначте територію та географічне положення цих республік. 
2. Висвітліть природно-ресурсний потенціал Білорусі. 
3. Висвітліть природно-ресурсний потенціал Молдови. 
4. Дайте характеристику народонаселення Білорусі. 
5. Дайте характеристику народонаселення Молдови. 
6. Охарактеризуйте найбільші міста Білорусі та Молдови. 
7. Назвіть 5 найбільш відомих вам діячів культури Білорусі та 

Молдови. 
8. Назвіть 5 історичних пам’яток Білорусі та Молдови. 
9. Охарактеризуйте господарство Білорусі. 
10. Охарактеризуйте господарство Молдови. 
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11. Дайте характеристику політичного устрою Молдови. 
12. Дайте характеристику політичного устрою Білорусі. 
13. У чому полягає суть придністровської проблеми? 
14. Основні зовнішньополітичні пріоритети Білорусі. 
15. Основні зовнішньополітичні пріоритети Молдови. 
16. Зовнішньоекономічні зв’язки Білорусі та Молдови. 
17. Розкрийте основні віхи історичного розвитку Білорусі. 
18. Основні віхи історичного розвитку Молдови. 
19. Релігійні конфесії. 

 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ЗАКАВКАЗЗЯ” (2 год.) 

1. Визначте територію та географічне положення цих республік. 
2. Висвітліть природно-ресурсний потенціал країн Закавказзя. 
3. Дайте характеристику народонаселення країн Закавказзя. 
4. Охарактеризуйте найбільші міста країн Закавказзя. 
5. Назвіть 5 найбільш відомих Вам діячів культури Грузії, 

Вірменії та Азербайджану. 
6. Назвіть 5 історичних пам’яток країн Закавказзя. 
7. Охарактеризуйте господарство Грузії. 
8. Охарактеризуйте господарство Вірменії. 
9. Охарактеризуйте господарство Азербайджану. 
10. Дайте характеристику політичного устрою країн Закавказзя. 
11. У чому полягає суть карабахської проблеми? 
12. Проблеми Абхазії та Південної Осетії. 
13. Основні зовнішньополітичні пріоритети Грузії. 
14. Основні зовнішньополітичні пріоритети Вірменії. 
15. Основні зовнішньополітичні пріоритети Азербайджану. 
16. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Закавказзя. 
17. Розкрийте основні віхи історичного розвитку Грузії. 
18. Основні віхи історичного розвитку Вірменії. 
19. Основні віхи історичного розвитку Азербайджану. 
20. Релігійна ситуація в регіоні. 

 
 

ДО ТЕМИ “КАЗАХСТАН І КРАЇНИ 
СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ” (2 год.) 

1. Визначте територію та географічне положення цих республік. 
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2. Висвітліть природно-ресурсний потенціал Казахстану та 
країн Середньої Азії. 

3. Дайте характеристику народонаселення Казахстану та країн 
Середньої Азії. 

4. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
5. Назвіть 5 найбільш відомих Вам діячів культури Казахстану 

та країн Середньої Азії. 
6. Назвіть 5 історичних пам’яток регіону. 
7. Охарактеризуйте господарство Казахстану. 
8. Охарактеризуйте господарство країн Середньої Азії. 
9. Дайте характеристику політичного устрою Казахстану та 

країн Середньої Азії. 
10. З’ясуйте внутрішньополітичні проблеми країн регіону. 
11. Основні зовнішньополітичні пріоритети Казахстану. 
12. Основні зовнішньополітичні пріоритети країн Середньої Азії. 
13. Зовнішньоекономічні зв’язки Казахстану та країн Середньої 

Азії. 
14. Розкрийте основні віхи історичного розвитку Казахстану. 
15. Основні віхи історичного розвитку країн Середньої Азії. 
16. Релігійні конфесії в регіоні. 

 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. 
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ІРЛАНДІЯ” 

1. З’ясуйте географічне положення цих країн.  
2. На які історико-географічні регіони поділяється Велика 

Британія? Покажіть їх на карті. 
3. Визначте особливості острівного положення Великої 

Британії та Ірландії. 
4. Порівняйте політичний устрій Великої Британії та Ірландії. 
5. Охарактеризуйте природні умови Великобританії та Ірландії. 
6. З’ясуйте боротьбу ірландського народу за незалежність. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Англії та 

Ірландії до англійської буржуазної революції середини ХVII 
ст.  

8. Покажіть, чому Велика Британія стала найбільшою у світі 
промисловою, морською та колоніальною державою у світі 
протягом ХVIII – ХІХ ст. 

9. Чому Велика Британія втратила світову першість в кінці ХІХ 
– на початку ХХ ст.? 
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10. Дайте характеристику основним подіям історії 
Великобританії ХХ ст. 

11. Чому Велика Британія вважається батьківщиною 
промислової революції? 

12. Охарактеризуйте населення Великобританії та Ірландії. 
13. Дайте характеристику найбільших міст цих країн. 
14. Складіть розповідь про найбільш визначні історичні 

пам’ятки Великої Британії та Ірландії. 
15. Охарактеризуйте релігійну ситуацію в цих країнах. 
16. Назвіть прізвища п’яти найбільш визначних діячів культури 

Великобританії. 
17. Назвіть прізвища п’яти найбільш відомих політичних діячів 

Великобританії. 
18. Дайте характеристику господарства Великобританії та 

Ірландії. 
19. Опишіть природні умови цих країн. 
20. Які вам відомі визначні освітні заклади та культурні установи 

Великої Британії? 
21. Які види спорту найбільш популярні у Великобританії? 

Назвіть імена трьох видатних спортсменів або спортивних 
клубів. 

22. Визначіть основні зовнішньополітичні пріоритети Великої 
Британії. 

23. Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети Ірландії. 
24. З’ясуйте зовнішньоекономічні зв’язки Великобританії та 

Ірландії. 
25. Охарактеризуйте релігійну ситуацію в цих країнах. 

 
 

ДО ТЕМИ “ФРАНЦІЯ” 
1. Визначте географічне положення та територію Франції.  
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цієї 

країни. 
3. Охарактеризуйте народонаселення Франції, демографічну 

ситуацію. 
4. Дайте опис найбільших міст Франції. 
5. Назвіть не менш п’яти всесвітньо відомих історико-

культурних пам’яток Франції. 
6. Чому Париж можна назвати осередком світової культури? 
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7. Назвіть імена п’яти французьких вчених світового значення 
та п’яти діячів літератури і мистецтва. 

8. Чому Франція вважається законодавцем мод? 
9. Дайте характеристику відомих освітніх закладів Франції. 
10. Назвіть основні туристичні об’єкти Франції. 
11. Охарактеризуйте господарство Франції. 
12. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Франції до 80-

х рр.. ХVIII ст. 
13. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Франції ХІХ – 

початку ХХ ст. 
14. Покажіть перетворення Франції у велику колоніальну 

державу. 
15. Назвіть основні події історії Франції ХХ ст. 
16. Дайте характеристику сучасного політичного устрою 

Франції. 
17. Назвіть імена не менш як п’яти відомих політичних діячів 

Франції, дайте їм характеристику. 
18. Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети Франції. 
19. З’ясуйте зовнішньоекономічні зв’язки цієї країни. 
20. Охарактеризуйте релігійні конфесії Франції. 

 
 

ДО ТЕМИ “НІМЕЧЧИНА – ПРОВІДНА 
ІНДУСТРІАЛЬНА ДЕРЖАВА” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 
Німеччини. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 
Німеччини. 

3. Розкрийте особливості політичного устрою країни. 
4. Проаналізуйте народонаселення Німеччини та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Німеччини. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Німеччини з 

найдавніших часів до 70-х рр. ХІХ ст. 
7. Чому Німеччина була головним ініціатором двох світових 

воєн? 
8. Назвіть причини приходу фашистів до влади у Німеччині. 
9. Охарактеризуйте процес об’єднання Німеччини в кінці 

ХХ ст. 
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10. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 
всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Німеччини. 

11. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки Німеччини, 
п’ять письменників, п’ять діячів мистецтва. 

12. Дайте коротку характеристику господарства Німеччини. 
13. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Німеччині. У 

яких галузях спорту країна має світові досягнення? 
14. Назвіть туристичні об’єкти Німеччини.  
15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Німеччини. 
16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків 

Німеччини. 
 
 

ДО ТЕМИ “ІТАЛІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Італії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 

Італії. 
3. Розкрийте особливості політичного устрою країни. 
4. Проаналізуйте народонаселення Італії та релігійну ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Італії. Дайте опис Риму. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Італії з 

найдавніших часів до епохи Відродження. 
7. Охарактеризуйте епоху Відродження в Італії. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Італії від 

епохи відродження до Першої світової війни включно. 
9. Назвіть причини приходу фашистів до влади в Італії. 
10. Охарактеризуйте історичний розвиток Італії від Другої 

світової війни до кінця ХХ ст. 
11. Назвіть та дайте характеристику не менш як десятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Італії. 
12. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки Німеччини, 

п’ять письменників, п’ять діячів мистецтва. 
13. Дайте коротку характеристику господарства Італії. 
14. Назвіть види спорту, найбільш популярні в Італії. У яких 

галузях спорту країна має світові досягнення? 
15. Назвіть туристичні об’єкти Італії.  
16. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Італії. 
17. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків Італії. 
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ДО ТЕМИ “ІСПАНІЯ І ПОРТУГАЛІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Іспанії 

та Португалії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Розкрийте політичний устрій Іспанії та Португалії. 
4. Проаналізуйте народонаселення Іспанії та Португалії та 

релігійну ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста цих країн. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Іспанії та 

Португалії з найдавніших часів до епохи Великих 
географічних відкриттів. 

7. Визначте роль Іспанії та Португалії під час Великих 
географічних відкриттів. 

8. Дайте характеристику основних етапів історичного розвитку 
цих країн від епохи Великих географічних відкриттів до 30-х 
рр. ХХ ст. 

9. Назвіть причини приходу фашистів до влади в Іспанії та 
Португалії. 

10. Охарактеризуйте історичний розвиток Іспанії та Португалії 
до кінця ХХ ст. 

11. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 
всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Іспанії та 
Португалії. 

12. Назвіть п’ять найбільш видатних письменників, п’ять діячів 
мистецтва цих країн. 

13. Розкрийте особливості іспанської культури (корида, 
фламенко, сієста). 

14. Дайте коротку характеристику господарства Іспанії та 
Португалії. 

15. Назвіть види спорту, найбільш популярні в Іспанії та 
Португалії. У яких галузях спорту ці країни мають світові 
досягнення? 

16. Назвіть туристичні об’єкти Іспанії та Португалії.  
17. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Іспанії та 

Португалії. 
18. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
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ДО ТЕМИ “КРАЇНИ БЕНІЛЮКСУ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 

Бенілюксу. 
2. Дайте характеристику особливостей природно-ресурсного 

потенціалу країн Бенілюксу. 
3. Розкрийте особливості політичного устрою цих країн. 
4. Проаналізуйте народонаселення країн Бенілюксу та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста країн Бенілюксу. Брюссель 

– штаб-квартира НАТО. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку країн 

Бенілюксу з найдавніших часів до нашого часу. 
7. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів країн 
Бенілюксу. 

8. Назвіть десять найбільш видатних діячів науки, літератури, 
мистецтва. 

9. Назвіть види спорту, найбільш популярні у країнах 
Бенілюксу. У яких галузях спорту ці країни має світові 
досягнення? 

10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг країн 
Бенілюксу. 

11. Назвіть туристичні об’єкти країн Бенілюксу.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн Бенілюксу. 
13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
 
 

ДО ТЕМИ “ШВЕЙЦАРІЯ І АВСТРІЯ – ДЕРЖАВИ 
НЕЙТРАЛІТЕТУ І НАЙНАДІЙНІШИХ 

У СВІТІ БАНКІВ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Швейцарії та Австрії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Порівняйте політичний устрій Швейцарії та Австрії. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
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5. Охарактеризуйте найбільші міста Швейцарії та Австрії. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Австрії. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Швейцарії. 
8. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Швейцарії 
та Австрії. 

9. Назвіть десять найбільш видатних діячів науки, літератури та 
мистецтва цих країн. 

10. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Швейцарії та 
Австрії. У яких галузях спорту країна має світові досягнення? 

11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Швейцарії та 
Австрії. 

12. Назвіть туристичні об’єкти цих країн.  
13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Швейцарії та 

Австрії. 
14. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків 

Німеччини. 
 
 
ДО ТЕМИ “СКАНДИНАВСЬКІ КРАЇНИ” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 
скандинавських країн. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 
країн. Фінляндія – країна тисячі озер. Ісландія – цариця льоду 
і вогню: поясніть ці вирази. 

3. Порівняйте політичний устрій скандинавських країн. Чому 
Ісландія вважається країною-батьківщиною європейського 
парламентаризму? 

4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 
ситуацію. 

5. Охарактеризуйте найбільші міста скандинавських країн. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Данії та 

Ісландії. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Швеції та 

Норвегії. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Фінляндії. 
9. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів сканди-
навських країн. 
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10. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, літератури та 
мистецтва цих країн. 

11. Назвіть види спорту, найбільш популярні у скандинавських 
країнах. У яких галузях спорту ці країни мають світові 
досягнення? 

12. Охарактеризуйте систему соціального захисту населення у 
Швеції як найкращу на сьогодні у світі 

13. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг 
скандинавських країн. 

14. Назвіть туристичні об’єкти країн Скандинавії.  
15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Фінляндії. 
16. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Швеції. 
17. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Данії, Норвегії та 

Ісландії. 
18. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків 

Німеччини. 
19. У яких країнах присуджуються Нобелівські премії та з яких 

галузей. 
 
 

ДО ТЕМИ “ГРЕЦІЯ ТА АЛБАНІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Греції 

та Албанії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Порівняйте політичний устрій Греції та Албанії. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Чому Грецію ми називаємо колискою європейської 

цивілізації? 
6. Охарактеризуйте основні етапи історії Стародавньої Греції. 
7. Історичний розвиток Греції в епоху панування Риму та 

середньовіччя. 
8. Змалюйте боротьбу грецького народу за своє національне 

визволення. 
9. Назвіть основні події в історії Греції ХХ ст. 
10. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Албанії. 
11. Назвіть та дайте характеристику не менш як десятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Греції. 
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12. Назвіть десять найбільш видатних діячів науки, літератури та 
мистецтва Греції. 

13. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Греції та Албанії. 
У яких галузях спорту ці країни мають світові досягнення? 

14. Чому Греція вважається батьківщиною Олімпіад? Які види 
спорту беруть початок у Греції? 

15. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Греції та 
Албанії. Порівняйте рівень господарського розвитку цих 
країн. 

16. Назвіть туристичні об’єкти Греції та Албанії.  
17. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Греції та Албанії. 
18. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
19. Покажіть внесок Греції у розвиток світової філософії. 

 
 
ДО ТЕМИ “СЛОВЕНІЯ, ХОРВАТІЯ, СЕРБІЯ, 
БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА, ЧОРНОГОРІЯ, 

МАКЕДОНІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення цих 

південнослов’янських країн. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Проаналізуйте політичний устрій південнослов’янських 

країн. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста південнослов’янських 

країн. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку 

південнослов’янських країн до турецького завоювання. 
7. Змалюйте національно-визвольну боротьбу народів 

південнослов’янських країн за національне визволення від 
турецького гноблення. 

8. Назвіть основні події історії південнослов’янських країн 
протягом ХХ ст. 

9. Охарактеризуйте політичну ситуацію в цих країнах в кінці 
ХХ – на початку ХХІ ст. 
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10. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох відомих 
історико-культурних об’єктів південнослов’янських країн. 

11. Назвіть п’ять найбільш видатних політичних діячів цих 
країн. 

12. Назвіть види спорту, найбільш популярні у 
південнослов’янських країнах. У яких галузях спорту країни 
мають світові досягнення? 

13. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг 
південнослов’янських країн. 

14. Назвіть туристичні об’єкти цих країн.  
15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети південно-

слов’янських країн. 
16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків. 

 
 

ДО ТЕМИ “БОЛГАРІЯ І РУМУНІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Болгарії та Румунії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Охарактеризуйте політичний устрій Болгарії та Румунії. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Болгарії та Румунії. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Болгарії. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Румунії. 
8. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох всесвіт-

ньовідомих історико-культурних об’єктів Болгарії та Румунії. 
9. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, літератури та 

мистецтва цих країн. 
10. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Болгарії та 

Румунії. У яких галузях спорту країна має світові 
досягнення? 

11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Болгарії та 
Румунії. 

12. Назвіть туристичні об’єкти та курортні місця Болгарії та 
Румунії.  

13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Болгарії та Румунії. 
14. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
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ДО ТЕМИ “ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Чехії 

та Словаччини. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Охарактеризуйте політичний устрій Чехії та Словаччини. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Чехії та Словаччини. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн від 

найдавніших часів до кінця Першої світової війни. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Чехії та 

Словаччини від Першої світової війни до наших днів. 
8. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Чехії та 
Словаччини. 

9. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, політики, 
літератури та мистецтва цих країн. 

10. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Чехії та 
Словаччині. У яких галузях спорту країни мають світові 
досягнення? 

11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Чехії та 
Словаччини. 

12. Назвіть туристичні об’єкти цих країн.  
13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Чехії та 

Словаччини. 
14. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
 
 

ДО ТЕМИ “ПОЛЬЩА І УГОРЩИНА” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Польщі та Угорщини. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Охарактеризуйте політичний устрій Польщі та Угорщини. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Польщі та Угорщини. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Польщі. 
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7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Угорщини. 
8. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Польщі та 
Угорщини. 

9. Назвіть десять найбільш видатних діячів науки, літератури та 
мистецтва цих країн. 

10. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Польщі та 
Угорщині. У яких галузях спорту ці країни мають світові 
досягнення? 

11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг цих країн. 
12. Назвіть туристичні об’єкти Польщі та Угорщини.  
13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Польщі. 
14. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Угорщини. 
15. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ БАЛТІЇ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 

Балтії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Політичний устрій країн Балтії: знайдіть спільні риси. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста країн Балтії. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Литви. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Латвії та 

Естонії. 
8. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів країн Балтії. 
9. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, політики 

літератури та мистецтва цих країн. 
10. Назвіть види спорту, найбільш популярні у країнах Балтії. У 

яких галузях спорту країна має світові досягнення? 
11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг країн Балтії. 
12. Назвіть туристичні об’єкти Литви, Латвії та Естонії.  
13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн Балтії. 
14. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
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ДО ТЕМИ “МАЛІ ДЕРЖАВИ ЄВРОПИ” 
1. Охарактеризуйте Ватикан як найменшу державу світу, штаб-

квартиру Римо-католицької Церкви. 
2. Дайте характеристику Мальти як найбільшої з малих держав 

Європи, одного з важливих центрів міжнародного туризму та 
відпочинку. 

3. Покажіть особливості Ліхтенштейну – країни банків і 
туризму. 

4. Дайте опис Андорри – двоглавої держави. 
5. Охарактеризуйте Сан-Марино як одну з найдавніших 

республік на території Європи, яка збереглася до нашого 
часу. 

6. Дайте характеристику князівства Монако – одного з 
найбільших центрів світового ігорного бізнесу. 
 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ АЗІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД” 
1. Визначте природні особливості регіону. 
2. Охарактеризуйте соціально-економічні особливості материка. 
3. Дайте характеристику культурним особливостям регіону. 
4. Покажіть роль країн Азії у світовому процесі. 
5. Доведіть, що в країнах Азії відбуваються процеси 

економічної інтеграції. 
6. Поділіть Азію на історико-географічні регіони. 
7. Дайте характеристику азіатської частини Росії. 
8. Дайте загальну характеристику Східної Азіїї. 
9. Охарактеризуйте Південно-Східну Азію. 
10. Укажіть на особливості країн Південної Азії. 
11. Зазначте характерні риси країн Південно-Східної Азії. 
12. Дайте характеристику азіатських цивілізацій. 

 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ СХІДНОЇ АЗІЇ. КИТАЙ” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 
Китаю. 

2. Поділіть Китай на історико-географічні регіони та дайте їм 
коротку характеристику. 

3. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 
Китаю. 
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4. Охарактеризуйте політичний устрій Китаю, його 
особливості. 

5. Охарактеризуйте політичний устрій Тайваню. 
6. Проаналізуйте народонаселення Китаю та релігійну 

ситуацію. 
7. Охарактеризуйте найбільші міста Китаю. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Китаю з 

найдавніших часів до кінця ХVIII ст. 
9. Змалюйте основні події в історії Китаю ХІХ – початку ХХ ст. 
10. Дайте характеристику громадянських воєн у Китаї періоду 

ХХ ст. 
11. Розкажіть про утворення КНР та “соціалістичні 

перетворення” в ній. 
12. Поясніть суть і значення економічних реформ у Китаї 

останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. 
13. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Китаю. 
14. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, політики, 

літератури та мистецтва. 
15. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Китаї. У яких 

галузях спорту країна має світові досягнення? 
16. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг КНР. 
17. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Тайваню. 
18. Назвіть туристичні об’єкти Китаю.  
19. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Китаю. 
20. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Тайваню. 
21. У чому полягає суть тайванської проблеми? 
22. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків Китаю 

і Тайваню. 
 
 

ДО ТЕМИ “МОНГОЛІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Монголії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цієї 

країни. 
3. Охарактеризуйте політичний устрій Монголії. 
4. Проаналізуйте народонаселення країни та релігійну 

ситуацію. 
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5. Охарактеризуйте найбільші міста Монголії. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку країни. 
7. Назвіть та дайте характеристику відомих історико-

культурних об’єктів країни. 
8. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Монголії. У яких 

галузях спорту країна має світові досягнення? 
9. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг країни. 
10. Назвіть туристичні об’єкти Монголії.  
11. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країни. 
12. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків 

Монголії. 
 
 

ДО ТЕМИ “ЯПОНІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Японії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цієї 

країни. 
3. Політичний устрій Японії: його особливості. 
4. Проаналізуйте народонаселення Японії та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Японії. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Японії до 

революції Мейдзі. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Японії від 

1868 р. до кінця Першої світової війни. 
8. Доведіть агресивний характер зовнішньої політики Японії у 

20-40-х рр. ХХ ст. 
9. Трагедія Хіросіми та Нагасакі. 
10. Охарактеризуйте історичний розвиток Японії після Другої 

світової війни. 
11. Вкажіть причини швидкого економічного піднесення Японії. 
12. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Японії. 
13. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, політики, 

літератури та мистецтва Японії. 
14. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Японії. У яких 

галузях спорту країна має світові досягнення? 
15. Визначте особливості японської культури. 
16. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Японії. 
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17. Назвіть туристичні об’єкти Країни сходу сонця.  
18. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Японії. 
19. Зазначте роль Японії в АТР і в усьому світі. 
20. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цієї 

країни. 
 
 

ДО ТЕМИ “КОРЕЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Корейського п-ва. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 

цього краю. 
3. Політичний устрій країн Корейського п-ва. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста країн півострова. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Кореї. 
7. Поясніть причини розколу Кореї на дві держави. 
8. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Корейського 
півострова. 

9. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Кореї. У яких 
галузях спорту країна має світові досягнення? 

10. Порівняйте розвиток господарства та сфери послуг КНДР та 
Республіки Корея. 

11. Визначте причини швидкого економічного піднесення 
Республіки Корея. 

12. Назвіть туристичні об’єкти Корейського п-ва.  
13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн Корейського п-ва. 
14. У чому полягає суть корейської проблеми? 
15. Доведіть або спростуйте ядерну загрозу з боку КНДР. 
16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків країн 

Корейського півострова. 
 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ. 

ІНДОНЕЗІЯ, ТІМОР-ЛЕШТІ, БРУНЕЙ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

зазначених країн. 
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2. Визначте специфіку території та географічного положення 
Індонезії. 

3. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 
країн. 

4. Політичний устрій Індонезії, Тімор-Лешті та Брунею: 
знайдіть відмінні та спільні риси. 

5. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 
ситуацію. 

6. Охарактеризуйте найбільші міста цього регіону. 
7. Покажіть своєрідність природних умов Індонезії. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку країн цього 

регіону. 
9. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних пам’яток регіону. 
10. Назвіть імена найбільш видатних діячів політики цих країн. 
11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг країн регіону. 
12. Назвіть туристичні об’єкти Індонезії, Брунею, Тімор-Лешті.  
13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети зазначених країн. 
14. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків. 
15. Які Ви знаєте акти тероризму на території регіону? 

 
 
ДО ТЕМИ “В’ЄТНАМ, ЛАОС, КАМБОДЖА” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 
Індокитаю. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 
країн. 

3. Політичний устрій країн Індокитаю: знайдіть спільні риси. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста країн Індокитаю. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку В’єтнаму. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Лаосу та 

Камбоджі. 
8. Коли і яким чином виникла в’єтнамська проблема? 
9. Хто такі “червоні кхмери”? Охарактеризуйте та дайте оцінку 

їх діяльності. 
10. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів країн 
Індокитаю. 
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11. Назвіть п’ять відомих політичних діячів цих країн. 
12. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг В’єтнаму. 
13. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Лаосу і 

Камбоджі. 
14. Назвіть туристичні об’єкти країн Індокитаю.  
15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети В’єтнаму, Лаосу і 

Камбоджі. 
16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
17. Розкрийте особливості культури зазначених країн. 

 
 

ДО ТЕМИ “МАЛАЙЗІЯ, СІНГАПУР, ФІЛІППІНИ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Малайзії, Сінгапуру, Філіппін. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Політичний устрій Малайзії, Сінгапуру, Філіппін: знайдіть 

спільні й відмінні риси. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Малайзії, Сінгапуру, 

Філіппін. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
7. Розкрийте особливості культури цих країн. 
8. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Малайзії, 

Сінгапуру та Філіппін. 
9. Назвіть туристичні об’єкти цих країн.  
10. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Малайзії, 

Сінгапуру та Філіппін. 
11. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
12. Зазначте особливості культури вказаних країн. 

 
 

ДО ТЕМИ “ТАЇЛАНД, М’ЯНМА” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Таїланду та М’янми. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
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3. Порівняйте політичний устрій Таїланду та М’янми. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Таїланду та М’янми. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Таїланду. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку М’янми. 
8. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів Таїланду та М’янми. 
9. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Таїланді та 

М’янмі. У яких галузях спорту країни мають світові 
досягнення? 

10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг цих країн. 
11. Назвіть туристичні об’єкти Таїланду та М’янми.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Таїланду і М’янми. 
13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
14. З’ясуйте особливості культури цих країн. 

 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АЗІЇ. ІНДІЯ” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Індії. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу Індії. 
3. Проаналізуйте політичний устрій Індії. 
4. Дайте аналіз народонаселення країни та релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Індії. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку до 

англійського завоювання.. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку колоніальної 

Індії. 
8. Покажіть основні факти і проблеми розвитку незалежної 

Індії. 
9. Розкрийте основи індо-пакистанського конфлікту. 
10. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Індії. 
11. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, політики, 

літератури та мистецтва країни. 
12. Назвіть види спорту, найбільш популярні в Індії. У яких 

галузях спорту країна має світові досягнення? 
13. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Індії. 
14. Назвіть туристичні об’єкти Індії.  
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15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Індії. 
16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків країни. 
17. Охарактеризуйте особливості індійської цивілізації. 
18. Назвіть досягнення індійської культури. 

 
 

ДО ТЕМИ “ПАКИСТАН, БАНГЛАДЕШ, НЕПАЛ, 
БУТАН, ШРІ ЛАНКА, МАЛЬДІВИ” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу. 
3. Політичний устрій зазначених країн: знайдіть спільні та 

відмінні риси. 
4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну 

ситуацію. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Пакистану та 

Бангладеш. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Шрі Ланки та 

Мальдивів. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Непалу і 

Бутану.  
9. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів цих країн. 
10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
11. Назвіть туристичні об’єкти.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети даних країн. 
13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків. 

 
 

ДО ТЕМИ “ІРАН” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Ірану. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 

Ірану. 
3. Проаналізуйте своєрідність політичного устрою країни. 
4. Дайте аналіз народонаселення країни та релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Ірану. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Ірану. 
7. Покажіть своєрідність ісламської революції в Ірані. 
8. Чи є загроза ядерного озброєння Ірану? 
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9. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 
всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Ірану. 

10. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, політики, 
літератури та мистецтва країни. 

11. Назвіть види спорту, найбільш популярні в Індії. У яких 
галузях спорту країна має світові досягнення? 

12. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Ірану. 
13. Назвіть туристичні об’єкти Ірану.  
14. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Ірану. 
15. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків країни. 
16. Охарактеризуйте особливості перської цивілізації. 
17. Назвіть досягнення іранської культури. 

 
 

ДО ТЕМИ “ІРАК ТА АФГАНІСТАН” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Афганістану. 
2. Охарактеризуйте територію та географічне положення Іраку. 
3. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 

Іраку. 
4. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 

Афганістану. 
5. Проаналізуйте політичний устрій Іраку та Афганістану. 
6. Дайте аналіз народонаселення цих країн та релігійної 

ситуації. 
7. Охарактеризуйте найбільші міста. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Іраку. 
9. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Афганістану. 
10. Дайте оцінку радянському вторгненню в Афганістану. 
11. Дайте оцінку американській агресії в Іраку. 
12. Проаналізуйте сучасну ситуацію в Іраку. 
13. Проаналізуйте сучасну ситуацію в Афганістані. 
14. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Іраку та 
Афганістану. 

15. Назвіть п’ять найбільш відомих діячів політики цих країн. 
16. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Афганістану. 
18. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Іраку. 
19. Назвіть туристичні об’єкти цих країн.  
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20. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Іраку та 
Афганістану. 

21. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 
країн. 

22. Назвіть досягнення культури Іраку та Афганістану. 
 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ 

АЗІЇ. ТУРЕЧЧИНА, КІПР” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Туреччини та Кіпру. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Проаналізуйте політичний устрій Туреччини та Кіпру. 
4. Дайте аналіз народонаселення країн та релігійної ситуації. 
5. У чому полягає курдська проблема в Туреччині? 
6. Розкрийте суть етнічних та релігійних проблем на Кіпрі. 
7. Охарактеризуйте найбільші міста Туреччини та Кіпру. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Туреччини до 

кінця Першої світової війни. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Туреччини 

ХХ ст. 
9. Покажіть основні факти і проблеми розвитку сучасної 

Туреччини. 
10. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Кіпру. 
11. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 

всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Туреччини 
та Кіпру. 

12. Назвіть найбільш видатних діячів науки, політики, 
літератури та мистецтва цих країн. 

13. Назвіть види спорту, найбільш популярні в Туреччині. У 
яких галузях спорту країна має світові досягнення? 

14. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Туреччини. 
15. Назвіть туристичні об’єкти Туреччини та Кіпру.  
16. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Туреччини та 

Кіпру. 
17. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
18. Назвіть досягнення турецької та кіпрської культур. 
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ДО ТЕМИ “СИРІЯ, ЛІВАН, ЙОРДАНІЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу. 
3. Порівняйте політичний устрій цих країн. 
4. Дайте аналіз народонаселення Сирії, Лівану, Йорданії та 

релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста цих країн. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
7. Розкрийте ліванську проблему. 
8. Дайте аналіз сучасної ситуації в цих країнах. 
9. Тероризм у цих країнах: чи знаходить він підтримку серед 

місцевого населення? 
10. Назвіть та дайте характеристику всесвітньо відомих 

історико-культурних об’єктів Сирії, Лівану та Йорданії. 
11. Назвіть відомих вам діячів науки, політики, літератури та 

мистецтва цих країн. 
12. Охарактеризуйте господарство і сферу послуг Сирії, Лівану 

та Йорданії. 
13. Назвіть туристичні об’єкти цих країн.  
14. Визначте зовнішньополітичні пріоритети цих країн. 
15. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків. 
16. Назвіть досягнення культури Сирії, Лівану та Йорданії. 

 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ АРАВІЙСЬКОГО 
ПІВОСТРОВА ТА ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ 

(САУДІВСЬКА АРАВІЯ, ОАЕ, ЄМЕН, КУВЕЙТ, 
ОМАН, БАХРЕЙН, КАТАР)” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 
Аравійського півострова та Перської затоки. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 
країн. 

3. Доведіть, що країни Перської затоки та Саудівська Аравія є 
світовими лідерами нафтодобування. 

4. Проаналізуйте політичний устрій країн цього регіону: 
знайдіть спільні риси та відмінності. 

5. Дайте аналіз народонаселення цих країн та релігійної 
ситуації. 
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6. Яку з країн регіону ми можемо назвати колискою 
мусульманства? Чому? 

7. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
9. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
10. У зв’язку з чим була проведена операція “Буря в пустелі”? 
11. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів країн регіону. 
12. Схарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
13. Назвіть туристичні об’єкти.  
14. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
15. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
16. Схарактеризуйте особливості арабської цивілізації. 
17. Назвіть досягнення арабської культури країн Близького 

Сходу. 
 
 

ДО ТЕМИ “ІЗРАЇЛЬ, ПАЛЕСТИНСЬКІ 
ТЕРИТОРІЇ” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 
Палестини. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу. 
3. Проаналізуйте політичний устрій. 
4. Дайте аналіз народонаселення країни та релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста Палестини. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Ізраїлю. 
7. Розкрийте причини, суть та значення арабо-ізраїльських 

воєн. 
8. Покажіть суть і значення палестинської проблеми. 
9. Тероризм у Палестині: кримінальний злочин чи метод 

національно-визвольної боротьби?  
10. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів Ізраїлю та палестинських територій. 
11. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, політики, 

літератури та мистецтва країни. 
12. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Ізраїлю та 

палестинських територій. 
13. Назвіть туристичні об’єкти країни.  
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14. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Ізраїлю та Палес-
тини. 

15. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків країни. 
16. Схарактеризуйте особливості єврейської цивілізації. 
17. Назвіть досягнення єврейської культури.  
18. Визначте Вашу позицію щодо арабо-ізраїльського конфлікту. 

 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ АФРИКИ. ЄГИПЕТ” 

1. Дайте характеристику території Африки. 
2. Змалюйте географічне положення Африки. 
3. Дайте характеристику природних умов Африканського 

континенту. 
4. Як формувалася політична карта Африки? 
5. Покажіть розселення африканських народів на території 

континенту. 
6. Покажіть особливості територіальної та галузевої структури 

господарства Африки. 
7. Охарактеризуйте територію та географічне положення Єгипту. 
8. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цієї 

країни. 
9. Проаналізуйте політичний устрій Єгипту. 
10. Дайте аналіз народонаселення країни та релігійної ситуації. 
11. Охарактеризуйте найбільші міста країни. 
12. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Давнього та 

елліністичного Єгипту. 
13. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Єгипту в 

період середньовіччя та Нові часі (до кінця Першої світової 
війни). 

14. Покажіть основні факти і проблеми розвитку сучасного 
Єгипту. 

15. Назвіть та дайте характеристику не менш як п’ятьох 
всесвітньовідомих історико-культурних об’єктів Єгипту. 

16. Назвіть найбільш відомих політичних діячів Єгипту.  
17. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Єгипту. 
18. Назвіть туристичні об’єкти країни.  
19. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Єгипту. 
20. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків країни. 
21. Схарактеризуйте особливості давньоєгипетської цивілізації. 
22. Назвіть досягнення єгипетської культури. 
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КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ (МАРОККО, 
АЛЖИР, ТУНІС, ЛІВІЯ) 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 
регіону. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 
країн. 

3. Проаналізуйте політичний устрій країн цього регіону: 
знайдіть спільні риси та відмінності. 

4. Дайте аналіз народонаселення країн та їх релігії. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
7. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
8. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів країн регіону. 
9. Назвіть відомих вам політичних лідерів регіону. 
10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
11. Назвіть туристичні об’єкти.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
14. Назвіть досягнення арабської культури країн Північної 

Африки. 
 
 
КРАЇНИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ АФРИКИ (ЕФІОПІЯ, 

ЕРІТРЕЯ, ДЖІБУТІ, ЧАД, СОМАЛІ, СУДАН) 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 

регіону. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Проаналізуйте політичний устрій країн цього регіону: 

знайдіть спільні риси та відмінності. 
4. Дайте аналіз народонаселення країн та їх релігії. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
7. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 

Вкажіть корені політичних, етнічних та релігійних 
конфліктів. 

 



 

 

139 

8. Чому не вдалися соціалістичні експерименти в Ефіопії та 
Сомалі? 

9. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-
культурних об’єктів країн регіону. 

10. Назвіть відомих Вам політичних лідерів регіону. 
11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
12. Назвіть туристичні об’єкти.  
13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
14. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
15. Назвіть досягнення культури країн Північно-Східної Африки. 
16. Доведіть, що Ефіопія та Сомалі є землею найдавніших 

цивілізацій Африки. 
 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ АФРИКИ 
(ЗАХІДНА САХАРА, МАВРИТАНІЯ, МАЛІ, НІГЕР, 
СЕНЕГАЛ, ГАМБІЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ГВІНЕЯ, 

ГАНА, БУРКІНА-ФАССО, КОТ Д’ІВУАР, СЬЄРРА-
ЛЕОНЕ, ЛІБЕРІЯ, ТОГО, БЕНІН, НІГЕРІЯ)” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 
регіону. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 
країн. 

3. Проаналізуйте політичний устрій країн цього регіону: 
знайдіть спільні риси та відмінності. 

4. Дайте аналіз народонаселення країн та їх релігії. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн.. 
7. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
8. Назвіть та дайте характеристику всесвітньо відомих 

історико-культурних об’єктів країн регіону. 
9. Назвіть відомих вам політичних лідерів регіону. 
10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
11. Назвіть туристичні об’єкти.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
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ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ЕКВАТОРІАЛЬНОЇ АФРИКИ 
(КАМЕРУН, ЦАР, ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ, 
КОНГО, ДР КОНГО, САН-ТОМЕ І ПРИНСІПІ, 

КЕНІЯ, УГАНДА, РУАНДА, ТАНЗАНІЯ, АНГОЛА, 
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ)” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 
регіону. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 
країн. 

3. Проаналізуйте політичний устрій країн цього регіону: 
знайдіть спільні риси та відмінності. 

4. Дайте аналіз народонаселення країн та їх релігії. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
7. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
8. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів країн регіону. 
9. Назвіть відомих Вам політичних лідерів регіону. 
10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
11. Назвіть туристичні об’єкти.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
13. Які країни регіону вважали належними до “соціалістичної 

орієнтації”? 
14. Розкрийте причини та суть етнічних та політичних 

конфліктів у країнах регіону (ДР Конго (Заїр), Ангола). 
 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АФРИКИ 
(ЗАМБІЯ, МАЛАВІ, МОЗАМБІК, ЗІМБАБВЕ, 
НАМІБІЯ, БОТСВАНА, ПАР, СВАЗІЛЕНД, 
ЛЕСОТО, МАДАГАСКАР, МАВРИКІЙ, 

КОМОРСЬКІ ОСТРОВИ)” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 

регіону. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
3. Чому Мадагаскар називають ендемічним уламком Африки? 
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4. Проаналізуйте політичний устрій країн цього регіону: 
знайдіть спільні риси та відмінності. 

5. Дайте аналіз народонаселення країн та їх релігії. 
6. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
8. Доведіть, що ПАР є економічним лідером регіону. 
9. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
10. Простежте витоки апартеїду в історичному розвитку ПАР. 
11. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів країн регіону. 
12. Назвіть відомих Вам політичних лідерів регіону. 
13. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
14. Назвіть туристичні об’єкти.  
15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
16. Схарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки цих країн. 
17. З’ясуйте особливості культури країн даного регіону. 

 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ АМЕРИКИ. США” 
1. Визначте географічне положення та територію Північної та 

Південної Америки. 
2. Назвіть історико-географічні регіони материка. 
3. Що являла собою доколумбова Америка? 
4. Розкрийте історію відкриття та дослідження континенту. 
5. Покажіть роль європейської колонізації Америки. 
6. Як формувалася політична карта Америки? 
7. Охарактеризуйте міжнародні організації Америки. 
8. Дайте характеристику географічного положення та території 

США. 
9. Опишіть історико-економічні регіони країни. 
10. Зазначте роль конституції США. 
11. Покажіть місце і значення США в Америці й усьому світі. 
12. Розкрийте природно-ресурсний потенціал країни. 
13. Охарактеризуйте населення США. 
14. Назвіть релігійні конфесії країни. 
15. Дайте характеристику політичного устрою США. 
16. Охарактеризуйте найбільші міста США. 
17. Покажіть особливості культури США. 
18. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Сполучених 

Штатів Америки (до початку ХХ ст.). 
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19. Покажіть основні віхи історичного розвитку США у ХХ ст. 
20. Змалюйте процес перетворення США на світового 

економічного та політичного лідера. 
21. Назвіть не менш як п’ять всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів. 
22. Назвіть імена десяти відомих політиків США. 
23. Назвіть імена десяти відомих діячів літератури та мистецтва США. 
24. Яке місце в суспільно-політичному та культурному житті 

країни займає українська діаспора в США? 
25. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг США. 
26. Міжнародні організації в США. 
27. Що являла собою трагедія 11 вересня 2001 р.? 
28. Покажіть внесок США у боротьбу з міжнародним теро-

ризмом. 
29. Чи виправдовує США назву “всесвітнього поліцейського”? 
30. Назвіть основні напрями зовнішньої політики США. 
31. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків країни. 
32. Зазначте основні туристичні об’єкти США. 
33. Зазначте спортивні досягнення країни, назвіть імена 

видатних спортсменів. 
 
 

ДО ТЕМИ “КАНАДА – КРАЇНА КЛЕНОВОГО 
ЛИСТА” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 
країни. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу. 
3. Проаналізуйте політичний устрій Канади. 
4. Дайте аналіз народонаселення та релігійних вірувань. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста країни. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Канади. 
7. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цій країні. 
8. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів. 
9. Назвіть відомих Вам політичних лідерів, діячів культури. 
10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
11. Назвіть туристичні об’єкти.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Канади. 
13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цієї 

країни. 
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14. Назвіть досягнення культури Канади. 
15. Схарактеризуйте досягнення спорту в Канаді, назвіть імена 

всесвітньовідомих спортсменів. 
16. Яке значення в житті Канади має українська діаспора? 

 
 
ДО ТЕМИ “МЕКСИКА – ЗЕМЛЯ АЦТЕКІВ 

І МАЙЯ” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

країни. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу. 
3. Проаналізуйте політичний устрій Мексики. 
4. Дайте аналіз народонаселення та релігійних вірувань. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста країни. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Мексики. 
7. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цій країні. 
8. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів Мексики. 
9. Назвіть відомих Вам політичних лідерів, діячів культури. 
10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
11. Назвіть туристичні об’єкти.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Мексики. 
13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків. 
14. Назвіть досягнення культури країни. 
15. Проаналізуйте досягнення Мексики в спортивній галузі. 

 
 

ДО ТЕМИ “КУБА – СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА В АМЕРИЦІ” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країни. 
2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу. 
3. Проаналізуйте політичний устрій Куби. Доведіть або 

спростуйте твердження про “диктатуру Фіделя Кастро”. 
4. Дайте аналіз народонаселення Куби та релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста країни. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Куби. 
7. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цій країні. 
8. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів. 
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9. Назвіть відомих Вам політичних діячів, представників 
літератури та мистецтва. 

10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
11. Назвіть туристичні об’єкти.  
12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Куби. 
13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків. 
14. Назвіть особливості кубинської культури. 
15. Схарактеризуйте досягнення Куби в спорті, відомих 

спортсменів. 
 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АМЕРИКИ 
ТА КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ” 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 
регіону. 

2. Перелічіть країни регіону та їх столиці. 
3. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих 

країн. 
4. Проаналізуйте політичний устрій країн цього регіону: 

знайдіть спільні риси та відмінності. 
5. Дайте аналіз народонаселення країн та їх релігії. 
6. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Гаїті та 

Домініканської республіки. 
8. Покажіть основні етапи історичного розвитку малих 

материкових країн Центральної Америки та острівних країн 
Карибського басейну. 

9. З’ясуйте домінуючу роль США в цих країнах. 
10. Опишіть історію спорудження Панамського каналу. 
11. Змалюйте спробу встановити соціалістичний режим в 

Нікарагуа. 
12. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
13. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів країн регіону. 
14. Назвіть відомих Вам політичних лідерів регіону. 
15. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг. 
16. Назвіть туристичні об’єкти.  
17. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
18. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
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ДО ТЕМИ “БРАЗИЛІЯ ТА АРГЕНТИНА” 
1. Охарактеризуйте територію та географічне положення 

Бразилії. 
2. Охарактеризуйте географічне положення та територію 

Аргентини. 
3. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 

Бразилії. 
4. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу 

Аргентини. 
5. Проаналізуйте політичний устрій цих країн: знайдіть спільні 

риси та відмінності. 
6. Дайте аналіз народонаселення Аргентини і Бразилії та 

релігійної ситуації. 
7. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
9. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
10. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів країн регіону. 
11. Назвіть відомих Вам політичних лідерів та діячів культури 

Аргентини і Бразилії. 
12. Охарактеризуйте особливості господарства та сферу послуг. 
13. Назвіть туристичні об’єкти Бразилії та Аргентини. Чому 

місто Бразиліа називають архітектурною поемою ХХІ ст.?  
14. Охарактеризуйте розвиток спорту в цих країнах, світові 

досягнення, відомих спортсменів. 
15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
17. Назвіть досягнення культури Бразилії та Аргентини. 

 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

(ЧИЛІ, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ, БОЛІВІЯ, 
ЕКВАДОР, ВЕНЕСУЕЛА, ГАЙЯНА, СУРІНАМ) 

1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн 
регіону. 

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу. 
3. Проаналізуйте політичний устрій цих країн: знайдіть спільні 

риси та відмінності. 
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4. Дайте аналіз народонаселення регіону та релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте найбільші міста регіону. 
6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку цих країн. 
7. Складіть розповідь про перемогу соціалістів на виборах у 

Чилі та встановлення диктатури Піночета. 
8. Дайте характеристику поняття “каудилізм”. 
9. Проаналізуйте сучасну політичну ситуацію в цих країнах. 
10. Назвіть та дайте характеристику всесвітньовідомих історико-

культурних об’єктів країн регіону. 
11. Назвіть відомих Вам політичних лідерів та діячів культури 

регіону. 
12. Охарактеризуйте особливості господарства та сферу послуг. 
13. Назвіть туристичні об’єкти країн регіону. 
14. Охарактеризуйте розвиток спорту в цих країнах, світові 

досягнення, відомих спортсменів. 
15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн регіону. 
16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих 

країн. 
17. Назвіть досягнення культури південноамериканських країн 

(за винятком Бразилії та Аргентини). 
 
 
ДО ТЕМИ “КРАЇНИ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ. 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД” 
1. Визначте складові частини регіону. 
2. Розкажіть про відкриття Австралії та островів Океанії. 
3. З’ясуйте особливості природи Австралії та Океанії. 
4. Покажіть внесок М.Міклухи-Маклая в дослідження регіону. 
5. Розкрийте формування політичної карти регіону. 

 
ДО ТЕМИ “АВСТРАЛІЯ” 

1. З’ясуйте географічне положення та територію. 
2. Розкрийте природно-ресурсний потенціал Австралії. 
3. Покажіть основні етапи історичного розвитку країни. 
4. Дайте характеристику народонаселення Австралії та 

релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте політичний устрій країни та його 

особливості. 
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6. Розкрийте значення української діаспори в Австралії. 
7. Дайте опис найбільших міст Австралії. 
8. З’ясуйте особливості культури Австралії. 
9. Дайте аналіз стану господарства та сфери послуг країни. 
10. Назвіть спортивні досягнення Австралії. 
11. Назвіть основні об’єкти туризму. 
12. Вкажіть на особливості австралійської культури. 
13. Зазначте основні зовнішньополітичні пріоритети Австралії. 
14. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки. 

 
 

ДО ТЕМИ “НОВА ЗЕЛАНДІЯ” 
1. З’ясуйте географічне положення та територію. 
2. Розкрийте природно-ресурсний потенціал Нової Зеландії. 
3. Покажіть основні етапи історичного розвитку країни. 
4. Дайте характеристику народонаселення Нової Зеландії та 

релігійної ситуації. 
5. Охарактеризуйте політичний устрій країни та його 

особливості. 
6. Дайте опис найбільших міст Нової Зеландії. 
7. З’ясуйте особливості культури Нової Зеландії. 
8. Дайте аналіз стану господарства та сфери послуг країни. 
9. Назвіть спортивні досягнення Нової Зеландії. 
10. Назвіть основні об’єкти туризму. 
11. Вкажіть на особливості новозеландської культури. 
12. Зазначте основні зовнішньополітичні пріоритети Нової 

Зеландії. 
13. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки. 

 
 

ДО ТЕМИ “КРАЇНИ ОКЕАНІЇ” 
1. Перелічіть країни Океанії, прокажіть на політичній карті 

світу їх розташування та столиці. 
2. Вкажіть на особливості природних умов. 
3. Дайте характеристику історичного розвитку країн Океанії. 
4. Схарактеризуйте народонаселення та релігійні вірування 

країн регіону. 
5. З’ясуйте політичний устрій країн Океанії: загальні та 

особливі риси. 
6. Опишіть основні міста регіону. 
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7. Визначте основні особливості культури країн Океанії. 
8. Вкажіть на особливості господарського розвитку та сфери 

послуг. 
9. Розкрийте зовнішньополітичні пріоритети та зовнішньо-

економічні зв’язки. 




