
Питання обласного  турніру  юних географів 
 

 

1. На території Львівської області у 2022 р. активізувався розвиток 

внутрішнього туризму. Які нові туристичні маршрути прокладені 

територією області? Які природо-географічні та історико-культурні 

об’єкти залишилися поза активними туристичними маршрутами? 

Обґрунтуйте переваги та недоліки активізації розвитку внутрішнього 

туризму на Львівщині?       

2. Проаналізуйте можливості сучасної географії в дослідженні регіональних 

змін природного довкілля. Оцініть варіанти цих змін на основі  глобальних 

тенденцій кінця ХХ і початку ХХІ століття. Наведіть приклади. 

3. Фундатор української суспільної географії Степан Рудницький (1877-

1937) у науковій розвідці «Нафта Східної Галичини» (1922) висловив 

припущення: «І хто знає, чи слідуюча світова війна не буде ведена головно 

ізза нафти. Бо кожна політична могутність знає, що без нафти вона не буде 

в силі дорівняти своїм суперникам чи перевисшити їх ні в ділах мира 

(промисл, лучба), ні в ділах війни». Підтвердіть чи спростуйте актуальність 

припущення вченого у ХХІ ст. 

4. Опишіть тенденції способів землекористування в ХХІ столітті на прикладі 

України. Оцініть їх на основі світового досвіду. Вкажіть позитивні і 

негативні риси. 

5. У ХХІ ст. перед людством постала когорта проблем, які вимагають для 

свого розв’язання спільних дій усіх мешканців Землі. Розробіть та 

обґрунтуйте власну класифікацію глобальних проблем людства. Які з них 

найактуальніші для вирішення на сьогодні та чому? 

6. На території Джамму та Кашміру (Індія) триває затяжний військово-

політичний конфлікт. Які заходи вживають Індія та Пакистан для його 

врегулювання? Запропонуйте власний варіант розв’язання конфлікту із 

врахуванням сучасних тенденцій глобального суспільного розвитку. 

7. На територію Львівської області релокується бізнес із східних та південних 

областей держави. Які чинники є визначальними для релокації бізнесу на 

територію власне Львівської області? Як релокований бізнес впливає на 

функціонування ОТГ області? 

8. У Саудівській Аравії розпочато будівництво грандіозного вертикального 

хмародера «Лінія». Які позитивні та негативні природо- і суспільно-

географічні наслідки матиме це будівництво? Яка доля аналогічних 

будівельних проектів-гігантів в інших державах світу? 

9. Одним із завдань означених у Резолюції Міжнародної хартії географічної 

освіти (2016) є укладання мінімуму географічних знань, якими повинна 

володіти освічена людина у ХХІ ст. Запропонуйте та обґрунтуйте власний 

перелік мінімуму географічних знань молодої людини ХХІ ст.  

 



10.  Опишіть типи погоди та наслідки, які вони спричиняють в природі і 

господарській діяльності людини при проходженні циклонів і 

антициклонів через територію України. Проаналізуйте їх регіональні і 

зональні відмінності та визначте просторово-часові тенденції їх 

характеристик викликані змінами клімату в другій половині ХХ і початку 

ХХІ століття? 

 


