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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Порядок оцінювання розроблений відповідно до Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України та Правил прийому на 

навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування.  

Географія – це наука, що вивчає: природні та соціальні явища на земній 

поверхні, а також зв’язки між ними; причини того, чому ці явища розміщені так, а 

не інакше; зміни, які відбуваються з плином часу на земній поверхні та наслідки, 

які в майбутньому можуть бути спричинені цими змінами. 

Вступний іспит із географії проводиться для прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування осіб: 

 на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які мають 

право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів. Категорія таких осіб визначена в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування.  

  на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) за неспорідненою 

спеціальністю при вступі на спеціальності визначені в Правилах прийому на 

навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників із 

географії для конкурсного відбору.  

Завдання вступного іспиту з географії полягає у тому, щоб оцінити знання та 

вміння вступників. Вступник повинен володіти знаннями про оболонки Землі, 

загальні географічні закономірності, про природу материків та океанів, а також 

знаннями з фізичної та економічної і соціальної географії України, економічної і 

соціальної географії світу. 

На вступному іспиті з географії вступник повинен:  

а) вільно орієнтуватися за фізичними, економічними і політико- 

адміністративними картами;  

б) уміти дати чітку і послідовну характеристику елементів природного 

середовища (рельєфу, клімату, вод, ґрунтів, рослинності, тваринного світу) і 

показати основні взаємозв'язки між окремими елементами природного 

середовища;  

в) уміти дати господарську оцінку природних умов, показувати зв'язки між 

природним середовищем та господарською діяльністю людини;  

г) знати основні принципи розміщення виробництва і вміти обґрунтовувати 

їх застосування у практиці;  



д) володіти необхідними навичками в роботі над планом, картою, глобусом, з 

цифрами і графічним матеріалом, з деякими приладами, які використовуються в 

спостереженнях за погодою, в роботі на місцевості тощо. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Вступний іспит проводиться приймальною комісією письмово. Загальна 

кількість завдань вступного іспиту 20 із наступних розділів: 

 Загальні уявлення про Землю та її зображення. Фізико-географічний 

огляд України, своєї області; 

 Загальна географія;  

 Географія України;  

 Соціальна і економічна географія світу. 

Вступний іспит із географії включає в себе два типи завдань: 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1-14). Завдання 

складаються із питання та 4-х варіантів відповідей, серед яких потрібно обрати 

одну правильну.  

Завдання з вибором декількох правильних відповідей (№№ 15-16). 

Завдання складаються із питання та 4-х варіантів відповідей, серед яких потрібно 

обрати правильні.  

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№№ 17-20). Такі 

завдання вважаються виконаними правильно, якщо наведено розгорнутий запис 

розв’язування з обґрунтуванням кожного його етапу та дано правильну відповідь. 

Тривалість проведення вступного іспиту дві академічні години.  

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Завдання вступного випробування відповідають програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання з ГЕОГРАФІЇ для осіб які бажають здобути вищу освіту 

на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерство 

освіти і науки України від 03 лютого 2016 року №77. Ознайомитися із програмою 

вступного випробування можна за посиланням: 

http://osvita.ua/doc/files/news/9/944/geography2017.pdf 

 

 

 

 

 

http://osvita.ua/doc/files/news/9/944/geography2017.pdf


4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. Байназаров А.М. та ін. Географія. Комплексний довідник. – Харків: Весна, 

2011.  

2. Бойко В,М., Міхелі М.М. Географія материків та океанів. – К.: ВД 

«Освіта».  

3. Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія материків і океанів. – К.: Зодіак-ЕКО, 

2007.  

4. Бойко В.М., Міхелі С.В. Загальна географія. – К.: Педагогічна преса, 2006.  

5. Булава Л.М. та ін. Фізична географія України. – К.: АН ГРО ПЛЮС, 2008.  

6. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Загальна географія. – К.: 

Довкілля-К, 2006.  

7. Вовк В.Ф. Картографічний тренінг. Загальна географія. – Харків: Ранок, 

2009.  

8. Вовк В.Ф., Костенко Л.В. Загальна географія. Комплексний зошит для 

контролю знань. –Харків: Ранок, 2010.  

9. Гаврилик -Титар Н.М. Загальна географія. Опорні схеми. – Тернопіль: 

Астон, 2011.  

10. Географія: повний курс підготовки до вступу у вищі навчальні заклади : 

довідник для абітурієнтів та школярів / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - К. : 

Літера, 2005.  

11. Гілецький Й.Р. Економічна і соціальна географія України. Зошит для 

практичних робіт. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010.  

12. Гілецький Й.Р. Фізична географія України. – К.: Підручники і посібники, 

2008.  

13. Гілецький Й.Р. Фізична географія України. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2008.  

14. Гілецький Й.Р., Подолюк С.М., Венгерчук С.М. Економічна і соціальна 

географія України. Збірник тестів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010.  

15. Гілецький Й.Р., Сливка Р.Р. Економічна і соціальна географія світу 

(пробний підручник). – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011.  

16. Гілецький Й.Р., Слюсар О.І., Бович С.В. Економічна і соціальна географія 

світу. Збірник тестів Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010.  

17. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. Збірник 

завдань для державної підсумкової атестації з географії. – К.: Центр навчально-

методичної літератури, 2011.  

18. Дідчук І.Л., Заставецька О.В., Брущенко І.В. Фізична географія України. – 

К.: Прем’єр, 2008.  

19. Дітчук І., Заставецька О., Бойко В.М. Фізична географія України. – К.: ВД 

«Освіта, 2011.  



20. Довгань Г.Д. Географія. 6-10 класи. Тренувальні тести до всіх тем. 

Відповіді. – К.: Основа, 2008.  

21. Думанська Г.В., Назаренко Т.Г. Тренувальні вправи для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з географії. - Кам’янець Подільський: 

Аксіома, 2008.  

22. Заячук М.Д., Чубрей О.С. Економічна і соціальна географія світу. – 

Чернівці: Чернівецький нац.ун-т ім.Ю.Федьковича, 2009.  

23. Капіруліна С.Л. Географія. Збірник завдань. – К.: Основа, 2008  

24. Капіруліна С.Л. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Географія. Тренувальні тести. – К.: Основа, 2008.  

25. Капіруліна С.Л., Сорока М.В. Тематичне оцінювання з географії материків 

і океанів. – К.: Генеза, 2008.  

26. Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. Географія* (рівень стандарту, академічний 

рівень) – Харків: Оберіг, 2010.  

27. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія материків і океанів. – К.: 

Навчальна книга, 2007.  

28. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. – К.: Навчальна книга, 2006  

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

школярів. – К.: Літера, 2010.  

30. Ковтонюк Л.В. Географія. Тест-контроль. – Харків: Весна, 2011.  

31. Курносова О.В. Географія. Тест-контроль. – Харків: Весна, 2011.  

32. Надтонка О.Ф., Топузов О.М. Географія. – К.: Світ знань, 2009.  

33. Новий довідник: Географія /За ред. Л.В. Пасенко. – К.: ТОВ „Казка”, 2008  

34. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г., Довгань А.І. Географія* (профільний 

рівень). – К.: Генеза, 2011.  

35. Пестушко В.Ю. Фізична географія України. – К.: Генеза, 2008.  

36. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія підручник для 6 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2006.  

37. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія материків і океанів. – К.: Генеза, 

2007.  

38. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія* (рівень стандарту, академічний 

рівень). – К.: Генеза, 2010.  

39. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія. – К.: Генеза, 2009.  

40. Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Географія 9 клас. – К.: Оберіг, 2009.  

41. Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України: Підруч. для 9 кл. серед, 

загальноосвіт. шк. – К.: «Благовіст», 2000.  

42. Скуратович О.Я. та інш. Географія. – К.: Педагогічна преса, 2006.  

43. Совенко В.В. Розв'язування географічних задач. – Біла Церква: КОІПОПК, 

2009.  



44. Топузов О.М., Капіруліна С.Л., Назаренко Т.Г. Готуємось до зовнішнього 

незалежного оцінювання. Збірник тестових завдань з географії. – К.: Генеза, 2008.  

45. Ципін В.Л. Географія. Завдання для тематичного оцінювання. – К.: Країна 

мрій, 2007.  

46. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична географія України. – К.: Зодіак-ЕКО, 

2008.  

47. Шищенко П.Г., Муніч Н.М Фізична географія України. – К.: ВД «Освіта».  

48. Яценко Б.П., Юрківський В.М., Любіцева О.О. та ін. Економічна і 

соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: 

Форум, 2004.  

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Результат вступного іспиту із географії для вступників які приймають участь 

в конкурсі для здобуття ступеня бакалавра, оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів і зараховуються замість балів сертифікату зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів 

зі вступного іспиту складає не менше 100 балів. 

1. При оцінюванні 1-14 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 1 балу за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

2. При оцінюванні 15-16 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 3 бали за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

3. Оцінювання розв’язання 17-20 завдань проводиться за наступними 

критеріями: 

 а) отримано правильну відповідь, обґрунтовано всі ключові моменти 

розв’язування – виставляється 20 балів; 

 б) наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування, але 

допущено 1-2 не грубі помилки чи описки в обчисленнях, що не впливають на 

правильність подальшого розв’язання – виставляється 15 балиів;   

 в) у правильній послідовності ходу розв’язання відсутні окремі його етапи, 

ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь 

неправильна або завдання розв’язане не повністю – виставляється 10 балів; 

 г) якщо абітурієнт взагалі не приступив до розв’язування задачі або хід 

розв’язування хибний – виставляється 0 балів. 

Оцінка за виконання письмової роботи з географії у 200-бальній системі 

оцінювання визначається за формулою  

N = n+100, 



де n – кількість набраних балів при розв’язуванні завдань 1-20. 

 

Критерії оцінювання вступного іспиту із географії: 

 

№ з/п Правильні відповіді (бали) Оцінка (шкала ЗНО) 

1. 0 – 99 не склав 

2. 100 – 200 100 – 200 

 

 

 

 

Порядок оцінювання обговорений та узгоджений на засіданні кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи (протокол № 6 від 12 лютого 2019 р.)  

 

 

Завідувач кафедри        С.І. Коротун 

 

 

 

Порядок оцінювання розглянутий та схвалений на засіданні приймальної комісії  

(протокол № 9 від 26 лютого 2019 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Р.В. Жомирук 

 


