


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вступний іспит з географії для абітурієнтів, які вступають до Енергодарського 
інституту державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного 
приватного університету» на навчання за ступенем «бакалавр» на основі повної загальної 
середньої освіти на наступні спеціальності: 073 Менеджмент, 051 Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 121 Інженерія програмного забезпечення.  

Вступники повинні знати:  
- основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних мореплавців та 

дослідників; 
- знати елементи градусної сітки, карти. 
Вступники повинні вміти:  
- аналізувати зміни в уявленнях про форму, розміри та рухи Землі, географічні 

дослідження світу та України в різні історичні епохи; 
- визначити найважливіші зміни, що відбулися й відбуваються в житті людства та 

географії світу; 
- пояснювати і застосовувати поняття і терміни; 
- оцінювати значення інтеграційних процесів та процесів глобалізації на розвиток 

країн світу.  
 

ІІ. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

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 

 
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів. Вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість 
отриманих балів становить не менше 100 балів.  

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями 
складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, 
як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку 
відповіді.  

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які 
достатньо орієнтуватися в основних поняттях географічної науки та легенді географічних 
карт.  

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами. 
2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з’ясувати 

рівень знань абітурієнта щодо фізичних процесів розвитку Землі, політичних, соціально-
економічних процесів та тенденцій розвитку суспільства. 

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами. 
3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає 

володіння абітурієнтом географічним категоріально-понятійним апаратом, вміння 
з’ясовувати геополітичні та економічні взаємозв’язки  між країнами світу. 

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами. 
Отже, максимальна кількість балів, яку вступник може отримати за правильно 

виконані завдання всіх трьох рівнів, складає 100 балів. 
Робота оцінюється  в 0 балів, якщо в роботі не закреслена жодна відповідь або немає 

жодної вірної відповіді.  
У разі наявності в роботі більше однієї відміченої відповіді на кожне запитання, за це 

запитання виставляється нуль балів (окрім випадків, коли одна з відмічених відповідей на 
запитання закреслена, а інша зазначена акуратно та чітко). 

Усі попередні кроки і міркування, що приводять до відповіді на завдання, вступник 
виконує на чернетці. Перевірка цих записів екзаменаторами не передбачається. 
Екзаменатори перевіряють лише вірність закреслених відповідей серед запропонованих на 
кожне завдання варіантів А, Б, В, Г, Д, Е в листі відповіді.  

 
 
 
 
 

 




