
ПРОГРАМА 

вступного іспиту з предмета «ГЕОГРАФІЯ» 

 

Матеріал програми вступного іспиту розподілено за такими розділами: 

«Загальна економіко-географічна характеристика світу», «Регіональна 

географія», які відповідають діючій навчальній програмі з географії для 

загальноосвітніх закладів освіти.  

Вступний іспит з географії має на меті з’ясувати, наскільки ґрунтовно 

опановано даний курс. 

Завдання відповідають чинній програмі для загальноосвітніх шкіл. 

На іспиті абітурієнти повинні вільно користуватися географічними 

поняттями, знати їхню сутність і визначення; орієнтуватися по фізичних, 

економічних, політико-адміністративних картах, використовувати їх під час 

відповіді; вміти давати господарську оцінку природних умов та ресурсів, 

аналізувати взаємозв’язок між природним середовищем і господарською 

діяльністю людини; знати основні принципи організації світового 

господарства; володіти навичками роботи з картами та атласами. 

Екзаменаційний білет усного вступного випробування складається з 

двох теоретичних запитань за матеріалами різних розділів курсу шкільної 

географії. 

Іспит проводиться в такий спосіб. Кожен абітурієнт вибирає білет, що 

містить два питання з різних розділів, сформульовані відповідно до програми 

вступних випробувань. 

На підготовку відповіді відводиться 20-25 хв. Абітурієнту видається 

чистий аркуш зі штампом закладу освіти. На цьому аркуші абітурієнт має 

стисло, але розбірливо і зрозуміло, викласти зміст усної відповіді на кожне 

питання. Відповіді вступників оцінюють згідно з критеріями, затвердженими 

приймальною комісією закладу освіти. 

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Охарактеризуйте форму та розміри землі. Назвіть способи її зображення. 

2. Розкажіть про особливості територіальної та галузевої структури 

господарства країн Африки. 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

Оцінюючи навчальні досягнення абітурієнтів з географії, необхідно 

враховувати: 

 правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття 

понять і закономірностей, точність вживання географічної та 

картографічної термінології; 

 ступінь самостійності відповіді; 

 логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

 ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних 

умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими 

матеріалами). 
 

Рівні Бали Критерії навчальних досягнень 
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 100 

Абітурієнт розрізняє окремі географічні явища чи об’єкти 

(гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь і т. д.) та 

знаходить їх на карті. 

101-109 

Абітурієнт відтворює окремі факти на елементарному 

рівні, розрізняє один або декілька запропонованих 

географічних об’єктів та знаходить  їх на карті. 

110-119 

Абітурієнт у деяких випадках дає нечіткі характеристики 

географічних об’єктів; та знаходить їх на карті, може 

самостійно розрізнити окремі географічні поняття. 
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120-129 

Абітурієнт частково відтворює матеріал, дає нечітке 

визначення основних понять і термінів. Називає, 

відповідно до теми конкретного питання, компоненти 

географічної оболонки та складові господарства; під 

час відповіді намагається користуватися географічною 

картою. 

130-139 

Абітурієнт відтворює частину вивченого матеріалу без 

розкриття причинно-наслідкових зв’язків, описує 

географічні об’єкти чи явища за типовим планом. 

Намагається робити висновки без підтвердження їх 

прикладами; частково володіє обов’язковою географічною 

номенклатурою. 

140-149 

Абітурієнт самостійно дає більшість визначень, передбачених 

темою питання, відтворює значну частину матеріалу. 

Виявляє причинно-наслідкові зв’язки, ілюструє їх власними 

прикладами. На середньому рівні володіє географічною 

номенклатурою та картою. 
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150-159 

Абітурієнт має достатні географічні знання і застосовує їх 

для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення 

про природні та суспільні явища, вміє вести спостереження 

за навколишнім середовищем; достатньо володіє 

картографічним матеріалом. 

160-169 

Абітурієнт відтворює основні уявлення, поняття і категорії 

географічної науки про Землю та господарську діяльність 

людини. Застосовує здобуті знання на практиці, 

використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про 

господарство і населення, показує їх зміну у часі. Вміє 

наводити приклади взаємодії людини і природи; знає 

обов’язкову географічну номенклатуру. 

170-179 

Абітурієнт на достатньому рівні володіє навчальним ма-

теріалом, має чіткі уявлення про компоненти природи і 

просторову організацію господарства; пояснює причинно-

наслідкові зв’язки в природі і господарстві; майже 

безпомилково працює з картографічним матеріалом. 
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180-189 

Абітурієнт усвідомлює сучасну географічну картину світу, 

здійснює оцінку певних процесів та явищ, пояснює 

прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту 

відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує 

більшість географічних понять та може їх класифікувати; 

добре володіє картографічним матеріалом. 

190-199 

Абітурієнт має глибокі знання про об’єкт вивчення, 

застосовує наукову термінологію, аргументує свої 

твердження і висновки, вміє працювати з джерелами 

географічної інформації; на високому рівні аналізує та 

використовує картографічну інформацію. 

200 

Абітурієнт володіє ґрунтовними географічними знаннями, 

висловлює та аргументує власне ставлення до різних 

поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та 

суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення; 

здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє 

картографічною інформацією та творчо її використовує. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ 
 

Політична карта світу. Форми організації держави. Сучасна 

політична карта світу. Типології країн світу. Типологія країн світу за рівнем 

соціально-економічного розвитку. Міжнародні організації. Організація 

Об’єднаних Націй (ООН). Європейський Союз (ЄС, Спільний ринок). 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Інші міжнародні 

організації. 

Населення світу. Кількість населення світу. Відтворення населення. 

Демографічні процеси. Демографічна політика. Міграції населення. 

Розміщення населення. Розселення населення. Віковий та статевий склад 

населення. Расовий, мовний, етнічний, національний склад населення. 

Географія релігій (сакральна географія). Трудові ресурси і зайнятість 

населення. Безробіття. Ринок праці. 

Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси. 

Мінеральні ресурси. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Водні ресурси. 

Ресурси Світового океану. 

Світове господарство. Міжнародний географічний поділ та інтеграція 

праці. Науково-технічна революція та її основні риси. Промисловість. 

Географія основних галузей промисловості світу. Нафтова та газова 

промисловість світу. Вугільна промисловість. Електроенергетика. 

Металургійна промисловість (металургія). Кольорова металургія. 

Машинобудування. Хімічна промисловість. Лісова і деревообробна 

промисловість. Легка промисловість. Харчова промисловість. Сільське 

господарство світу. Рослинництво. Тваринництво. Географія світового 

транспорту. Міжнародні економічні зв’язки. Міжнародний туризм. Глобальні 

проблеми людства. 

 

РЕГІОНАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 
 

Країни Західної Європи. Загальна характеристика. Німеччина 

(Федеративна Республіка Німеччина, ФРН). Велика Британія. Франція 

(Французька Республіка). Італія (Республіка Італія). 

Країни Центральної та Східної Європи, Північної та Центральної 

Азії. Країни Центральної Європи. Країни Східної Європи, Північної та 

Центральної Азії. Росія (Російська Федерація). Польща (Республіка Польща). 

Білорусь (Республіка Білорусь). 

Країни Азії. Загальна характеристика. Японія. Китай (Китайська 

Народна Республіка). Індія (Республіка Індія). Нові індустріальні країни 

(НІК) Південно-Східної і Східної Азії . 

Країни Америки. Загальна характеристика. Сполучені Штати 

Америки (США). Канада. Країни Латинської Америки. 

Країни Африки, Австралії та Океанії. Країни Африки. Австралія 

(Австралійський Союз). Океанія. 
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