


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою співбесіди з географії є розвиток та соціалізація вступника, формування його 
національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного 
стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок 
життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і 
викликів, які формуються за такими розділами: «Загальна географія», «Географія материків і 
океанів», «Географія України», «Економічна і соціальна географія світу».  

Завдання співбесіди спрямовані на оцінювання: знань характерних ознак компонентів 
природи і природних комплексів, їх просторове поширення, принципи просторової 
організації населення, господарської та соціальної сфери; комплексного, просторового 
соціально орієнтованого уявлення про Землю, сучасної географічної картини світу на основі 
краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів; вміння читати географічну карту, 
знати ключові слова та суттєві ознаки у визначеннях географічних понять і термінів в межах 
програми; методами дослідження довкілля, у тому числі інструментальними та вміння 
визначати географічні об’єкти та явища за їх описом, характеристикою ознак; 
застосовування географічних знань та набутих вмінь для аналізу природних, суспільних і 
господарських об’єктів, процесів і явищ; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 
та закономірності у географічній оболонці, географічному середовищі; аналізу географічної 
інформації, в різних формах (картографічній, графічній, табличній, текстовій та ін.); 
взаємовпливу людини і природи у просторі і часі для розв’язання широкого кола завдань в 
змінюваному середовищі; здатності використовувати географічні знання для вирішення 
нових географічних задач. 

 
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПІВБЕСІДИ 

 
Розділ 1. Загальна географія 

 
1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. 
2. Способи зображення Землі. 
3. Літосфера та рельєф. 
4. Атмосфера та клімат. 
5. Гідросфера. 
6. Біосфера. 
7. Географічна оболонка. 

 
Розділ 2. Географія материків і океанів 

 
1. Предмет вивчення географії материків і океанів. 
2. Океани. 
3. Материки. 
4. Земля – наш спільний дім.  
 

Розділ 3. Фізична географія України 
 

1. Україна та її географічні дослідження. 
2. Природні умови і ресурси України. 
3. Природні комплекси України. 
4. Використання природних умов і ресурсів та їх охорона. 
 



Розділ 4. Загальні положення економічної та соціальної географії 
 
1. Економічна та соціальна географія як науки. 
2. Населення. 
3. Господарство.  
  

Розділ 5. Економічна і соціальна географія України 
 

1. Населення України. 
2. Господарство України. 
3. Економіко-географічні райони України. 

 
Розділ 6. Економічна та соціальна географія світу 

 
1. Загальна економіко-географічна характеристика світу. 
2. Регіони та країни світу.  

 
ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
В ході проведення співбесіди членами комісії ставляться запитання вступникові. 

Співбесіда передбачає теоретичне питання (за виконання теоретичного питання вступник 
отримує від 0 – в разі невиконання до 100 балів у разі повної відповіді); 6 тестів (за кожний з 
яких абітурієнт може отримати за умов виконання - 10 балів (за всі - 60 балів), не виконання 
– 0 очок, тестове завдання вважається виконаним помилково, якщо: а)позначено 
неправильний варіант відповіді; б)позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо 
серед них є правильний; в)не позначено жодного варіанта відповіді взагалі) та 2 завдань 
(правильність вирішення кожної з яких оцінюється 20 балів максимально).  

Мінімальна кількість балів – 100, максимальна – 200 балів. Нижче 100 балів – не склав 
іспиту.  

Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються вступником в 
аркуші усної відповіді (співбесіди). Сумарний бал за результатами співбесіди з «Географії» 
визначається як сума балів, отриманих вступником за відповіді на чотири теоретичні 
питання. Кожне з теоретичних питань максимально оцінюється в 50 балів. 

 
Критерії оцінювання відповіді на одне 

питання 
Кількість набраних балів за одне питання 

Правильна та повна відповідь на теоретичне 
питання 

0-100 

Відповідь на питання тестів 0-60 
Відповідь на питання задач 0-40 
Загальна мінімальна/максимальна сума 100-200 

 
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за співбесіду – 200 балів. 

Результати співбесіди оцінюються як «рекомендовано до зарахування», «не рекомендовано 
до зарахування». Результат «рекомендовано до зарахування», вступник отримує, якщо 
кількість набраних балів за співбесіду становить від 100 до 200 балів, результат «не 
рекомендовано до зарахування», якщо кількість набраних балів за співбесіду становить 
менше 100 балів.  

 
 




