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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФІЯ» 

для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти 
 

Програму вступного іспиту з географії розроблено з урахуванням програми 

«Географія 6-9 клас», затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Матеріал програми вступного іспиту складено відповідно до розділів: 

«Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія 

України», «Економічна і соціальна географія України», які відповідають діючій 

навчальній програмі з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. 

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; давати характеристику природних компонентів (рельєфу, клімату, вод, 

ґрунтово-рослинного покриву, тваринного світу) і розкривати основні 

взаємозв’язки між елементами природного середовища, 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 трьох 

теоретичних запитань за матеріалами різних розділів курсу шкільної географії. 

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

містить три 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 клімат Євразії. 

2. Назвіть природні комплекси Землі. Покажіть взаємозв’язки компонентів 

природи в них. 

3. Дайте характеристику трудових ресурсів України. 

 



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 намагається знайти їх на карті. 

110-119 

Абітурієнт дає нечіткі характеристики географічних об’єктів; 

знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі 

географічні поняття. 
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120-129 

Абітурієнт дає нечітке визначення основних понять і термінів. 

Називає, відповідно до теми конкретного питання, компоненти 

географічної оболонки та складові господарства; під час 

відповіді користується географічною картою. 

130-139 

Абітурієнт частково відповідає на запитання 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 

тематикою білету, відтворює значну частину матеріалу. На 

середньому рівні володіє географічною номенклатурою та 

картою. 



II
I.

 Д
о

ст
а
т
н

ій
 

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 засвоїв 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 матеріалом, 

може застосовувати його для виконання практичних робіт; 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 у 

межах вимог навчальної програми, 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 географія 

Географія як наука. Джерела географічної інформації. Історія вивчення 

Землі. Способи зображення Землі. Літосфера і рельєф Землі. Гідросфера і води 

Світового океану та суходолу. Атмосфера і клімат Землі. Біосфера та географічна 

оболонка. 

 

Географія материків та океанів 

Океани. Характерні риси природи; історичне дослідження; особливості 

будови дна. Острови та їхнє походження. Кліматичні пояси. Світовий океан, його 

складові (Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий). Кліматичні 

пояси, течії. Закономірності поширення життя в океані. Види господарської 

діяльності в океані. Охорона природи океану. Материки (Африка, Австралія і 

Океанія, Південна Америка, Північна Америка, Євразія, Антарктида). 

Особливості фізико-географічного положення, елементи берегової лінії, 

тектонічна будова, рельєф, корисні копалини, загальні особливості клімату. 

 

Фізична географія України 

Географічне положення України. Дослідження території. Тектонічна 

будова, рельєф і корисні копалини. Клімат. Кліматичні умови і ресурси. 

Внутрішні води України. Ґрунти, рослинність і тваринний світ. Несприятливі 

природні процеси. Природні комплекси і фізико-географічне районування. 

 

Економічна і соціальна географія України 

Населення України. Господарство. Економічний потенціал України. 

Паливно-енергетичний комплекс. Металургійний комплекс. Машинобудівний 

комплекс. Хімічний комплекс. Лісопромисловий комплекс, будівельний 

комплекс. Соціальний комплекс і легка промисловість. Агропромисловий 

комплекс (АПК). Транспорт. Економічно-географічний поділ України. Географія 

своєї області. Використання природних умов і ресурсів та їх охорона.  

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2015. – 192 с. 

2. Географія: навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів / За ред. 

П.О. Масляка, Я.Б. Олійника, А.В. Степаненка, П.Г. Шищенко. – К.: Т-во 

«Знання», КОО, 2016. – 192 с. 

3. Гільберг Т.Г. Географія: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів / Т.Г. Гільберг., Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Грамота, 2016. – 

240 с. 

4. Гільберг Т.Г. Географія: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів / Т.Г. Гільберг., Л.Б. Паламарчук, В.В.Совенко. – К.: Грамота, 2016. – 

272 с. 

5. Дітчук І.Л. Фізична географія. Український підручник для 8 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів України / І.Л. Дітчук, О.В. Затварніцька 

І.В. Брущенко. – Запоріжжя: Прем’єра, 2008. – 256 с. 

6. Загальна географія. 6-9 клас. Атлас-хрестоматія. – К.: ВКФ «Стафед-2», 2008. – 

253 с. 

7. Кобернік С.Г. Географія материків і океанів: підручник для 7 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів / С.Т. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – К.: 

Навчальна книга, 2007. – 272 с. 

8. Кобернік С.Г. Географія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів / С.Г. Кобернік. – Харків: Оберіг, 2010. – 304 с. 

9. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. Довідник для абітурієнтів та 

школярів 6-11 кл. / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 480 

с. 

10. Кузик С.П. Географія туризму: навч. посіб. / [Кузик С.П.]. – К.: Знання, 2011. – 

271 с. 

11. Садкіна В.І. Географія: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів / В.І. Садкіна та ін. – Харків: Оберіг, 2009. – 288 с. 

12. Скрипник Н.Я., Сердюк А.М. Рекреаційна географія: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 

2015. – 296 с. 

13. Скуратович О.Я. та ін. Загальна географія: підручник для 6 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів / О.Я. Скуратович, Р.Г. Коваленко, 

Л.І. Круглик. – К.: Пед. преса, 2006. – 256 с. 


