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Пояснювальна записка 

 
Програму співбесіди з географії розроблено на підставі програм 

зовнішнього незалежного тестування на 2019 рік (розділ «Підготовка до ЗНО» 

на сайті testportal.gov.ua). 

Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в 

межах діючої програми чинних підручників. 

Співбесіда з географії має на меті оцінити знання абітурієнтів з названої 

дисциплін в обсягу шкільного курсу. Враховується й прагнення  вступників 

самостійно поповнювати знання за допомогою різноманітних джерел: 

довідкової літератури, словників, підручників. Любов до точних наук,  разом з 

бажанням постійно поглиблювати та удосконалювати отримані знання, 

підвищувати свій освітній рівень – необхідна умова формування особистості.  

На співбесіду з вступником відводиться, як правило, 15-20 хвилин. 



 

 

Перелік орієнтованих питань 

 

1. Що вивчає географія. Предмет, об’єкт та основні методи вивчення. 

2. Способи зображення Землі. 

3. Внутрішня будова Землі. 

4. Зовнішні сили Землі. 

5. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. 

6. Основні форми рельєфу суходолу. 

7. Погода та показники її стану. 

8. Клімат. Які фактори впливають на формування клімату Землі? 

9. Чому грунт називають особливим природним тілом? Основні типи 

грунтів України. 

10. Що таке «біосфера»? Як вона взаємодіє з іншими оболонками Землі? 

11. Географічне положення України. Назвіть позитивні та негативні риси 

географічного положення. 

12. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України. 

13. Води суходолу і водні ресурси України. 

14. Рівнинні та гірські ландшафти України. 

15. Рослинність, тваринний світ України. 

16. Чому Африку називають самим жарким континентом? 

17. Чим можна пояснити велику кількість ендеміків та реліктів в 

Австралії? 

18. Особливості  географічного положення Євразії. 

19. Основні чинники економічного потенціалу України. 

20. Які галузі відносять до первинного сектору економіки? Наведіть 

приклади. 

21. Які галузі відносять до вторинного сектору економіки? Наведіть 

приклади. 

22. Основні форми організації виробництва. Наведіть приклади. 

23. Дати визначення поняття: країна, держава, територія, урбанізація, 

колонія, еміграція, імміграція, урбанізація, агломерація, мегаполіс, 



 

 

ресурсозабезпеченість, природокористування, урбанізація, демографія, 

навколишнє середовище, природно-ресурсний потенціал. 

24. Які країни входять до складу «великої сімки»? 

25. Причини створення, діяльність та склад організацій: ОПЕК, НАТО, 

ЄС, ООН, НАФТА. 

26. Поясніть відмінність у використанні термінів «природні ресурси» та 

«природні умови». 

27. Які чинники впливають на розміщення населення? 

28. Які проблеми можуть бути викликані міграцією населення? Наведіть 

приклади. 

 29. Доведіть, що Світовий океан не є бездонною кладовою природних 

ресурсів. 

30. До виникнення яких проблем призводить нераціональне 

природокористування? Класифікація природних ресурсів. 

31. Демографічна ситуація в Україні та її наслідки. 

 

 

 

 

 



 

 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів під час проведення 

випробовування 
 

Оцінювання відповіді на питання співбесіди відбуваються за 100 бальною 

шкалою.  

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою  

зараховано 

90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 

 

Шкала оцінювання 

100-90 балів – студент виконав всі завдання в повному обсязі, має 

системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх для відповідей на запитання. Студент уміє 

самостійно аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, приймати 

рішення, виявляти і відстоювати особисту позицію. Апелює до сучасних 

наукових досліджень. 

89-56 бали – студент виконав всі завдання в повному обсязі, знає суттєві 

ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, 

самостійно застосувати знання в стандартних ситуаціях. Володіє розумовими 

операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, класифікацією, 

порівнянням), вміє робити висновки, самостійно виправляти допущені 

помилки. Відповідь студента повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй бракує 

власних суджень. 

55-25 балів – студент виконав завдання, виявляє знання й розуміння 

основних положень навчального матеріалу, здатний з неточностями дати 

визначення понять, сформулювати власну думку; відповіді правильні, але 

недостатньо осмислені. Відповідь досить схематична, поверхова. 

24-0 бали – студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, 

має нечіткі уявлення про об’єкти та явища навчального матеріалу, виявляє 

здатність лише елементарно викласти думки. Не має можливості повторного 

складання. Не допускається до наступного вступного випробування. 



 

 

Рекомендована література 

 

1. Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл. - К.:ДНВП 

«Картографія», 1999-2005.  

2. Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008.  

3. Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 

2000-2007.  

4. Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10- 11кл.-К.:ІПТ, 

2002-2008.  

5. Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -

К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007. 

6. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. 

загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005.   

7. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / О.М.Топузов, Л.В.Тименко.- К.: Зодіак-ЕКО, 2005.  

8. Загальна географія. Атлас-хрестоматія для 6 кл.-К.:НВП 

«Картографія», 2003,2004. 

9. Наша планета. Атлас для 6кл.-К.:ІПТ, 2003, 2004.  

10. Скуратович О.Я. Географія: Загальна географія: [Підруч. Для 6 кл. 

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

Л.І.Круглик. - К.:Зодіак -ЕКО, 2005.  

11. Масляк П.О. Географія України: [Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. 

навч. закл] / П.О.Масляк, П.Г. Шищенко. - К.:Зодіак-Еко, 2004.   

12. Кобернік С. Г. Географія материків і океанів. [Підручник для 7 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів] / С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. - К.: 

Навчальна книга, 2005.  

13. Заставний Ф.Д. Фізична географія України: [Підруч. для 8кл. 

загальноосвіт. навч. закл] / Ф.Д.Заставний. - К.: «Бліц», 2004.  

 


