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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ. 

Форму проведення індивідуальних усних співбесід Коледж обирає 

напередодні проведення індивідуальних усних співбесід з урахуванням 

необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням 

медико-санітарних вимог. 

Індивідуальна усна співбесіда може проходити онлайн з використанням 

платформ (в порядку пріоритетності): Google Meet, Zoom, інше. Інформацію 

щодо часу та платформи проведення вступник отримує через електронний 

кабінет, електронною поштою або телефоном. 

Вступник має забезпечити умови зі свого боку щодо проведення 

індивідуальної усної співбесіди: Відповідний засіб для зв’язку, з налагодженим 

стабільним інтернетом, камеру та мікрофон. Підготувати документ, що 

посвідчує особу, ручку, олівець та зошит для можливості запису інформації. 

Вступник має вийти на зв’язок, за отриманим посиланням, за 10 хвилин 

до назначеного часу та очікувати приєднання до каналу предметної комісії. 

Вступнику надається час на підготовку до відповіді. Тривалість безпосередньої 

співбесіди обмежується інтервалом 10-15 хв. 

Індивідуальні усні співбесіди будуть записані для можливості проведення 

апеляцій. Якщо вступник відмовляється від запису, то тоді не має права подати 

заяву на апеляцію та оскарження отриманих балів. 

Перед початком співбесіди вступник має продемонструвати документ, що 

посвідчує особу та за допомогою якого можна буде ідентифікувати його. 

Результати індивідуальної усної співбесіди оголошуються після 

проведення всіх співбесід з даної дисципліни запланованих на день 

проведення вступних випробувань. Список осіб та отримані ними бали будуть 

розміщені на вебсайті Коледжу не пізніше наступного дня. 

Вступник має право ОСОБИСТО подати заяву на ознайомлення з 

відеозаписом усної індивідуальної співбесіди та при потребі апеляційну заяву 

(письмово) на ім’я Голови Приймальної комісії Коледжу, щодо оцінки, 

отриманої ним під час проходження індивідуальної усної співбесіди, але не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного 

випробування 

Під час розгляду апеляції сторонні особи на засідання Апеляційної комісії 

не допускаються, з неповнолітнім (до 18 років) вступником може бути 

присутнім один із батьків. 

У разі використання вступником під час вступного випробування 



сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється 

від участі у 



випробуваннях, про що складається акт. В екзаменаційній відомості навпроти 

прізвища такого вступника член відповідної комісії виставляє оцінку менше 

мінімальної кількості балів, визначеної Відбірковою комісією та Правилами 

прийому, для допуску до участі в конкурсі. Апеляції з питань відсторонення від 

випробування не розглядаються. 

На засіданні Апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива обстановка. Додаткове опитування вступників членами Апеляційної 

комісії під час проведення апеляції не допускається. 

Результатом розгляду апеляції є прийняття Апеляційною комісією одного з 

рішень: 

–«оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та не змінюється»; 

–«оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та збільшується (зменшується) до … балів» (вказується нова оцінка 

відповідно до затверджених критеріїв оцінювання відповіді вступника). 

 

2. Пояснювальна записка до програми вступних випробувань. 

Географія – це предмет, в якому повинні вільно орієнтуватися абітурієнти, які 

вступають до Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. 

Програму з географії розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту 

базової середньої освіти, чинної програми з географії для 6–9 класів, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Загальна географія», 

«Материки та океани», «Україна у світі: природа, населення», «Україна і світове 

господарство». Цей перелік тем дасть можливість абітурієнту систематизувати свої 

знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при 

підготовці до співбесіди з географії. 

Оцінювання результатів вступних випробувань передбачає оцінювання 

засвоєних вступникам знань і сформованих умінь та навичок: 

• знання основних термінів географічної науки; 

• вміння працювати з географічною картою та атласом; 

• знання географічної номенклатури; 

• знання властивостей та складу оболонок Землі; 

• вміння пояснювати основні закономірності формування природи материків та 

океанів; 

• вміння давати характеристику географічних об’єктів різних рангів; 

• знання особливостей взаємодії людини та природи; 

• вміння характеризувати природу, населення та господарство України. 

Програму складено таким чином, що співбесіда може проходити в онлайн 

режимі. 



3. Програма вступної співбесіди 

«Загальна географія» 

Географія як наука, розвиток географічних знань. Об’єкт та предмет 

вивчення географії. Місце географічних дисциплін в системі наук. Джерела 

географічних знань. Методи географічних досліджень. Найвизначніші географічні 

відкриття, видатні мандрівники. Сучасні географічні дослідження та їх значення. 

Земля на плані та карті 

Способи зображення Землі. Форма та розміри Землі. Види руху Землі, їх 

наслідки. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, 

космічних знімках, картах, аерознімках, планах. Масштаб та його види. Умовні 

знаки плану. Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою 

горизонталей та шквалою висот. План, його основні ознаки. Географічні карти, їх 

елементи. Легенда карти. Класифікація карт за масштабом, змістом та просторовим  

охопленням. Практичне значення карт. 

Географічні координати. Градусна сітка на глобусі й географічній карті. 

Поняття про географічні координати. Правила відліку географічних широт і 

географічної довготи. 

Оболонки Землі 

Літосфера. Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості. 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. 

Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота 

вітру, текучих і підземних вод, льодовиків. Мінерали, гірські породи. Корисні 

копалини, їх значення у житті та діяльності людини. Основні форми рельєфу 

суходолу - рівнини, гори. Рельєф дна Світового океану. 

Атмосфера. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері. Добовий і 

річний хід температури повітря, причини його коливання. Атмосферний тиск: 

причини і наслідки його змін в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Вітер:  

причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними 

приладами й візуально. Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її 

зміни. Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Атмосферні опади та їх утворення. 

Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Погода, її елементи, мінливість. Клімат та 

основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Вплив людини на 

атмосферу. 

Гідросфера. Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами 

гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала 

глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Рух води в Світовому 

океані. Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка та її частини. Річкові басейни. 

Живлення, водний режим і робота річок. Найдовші, найбільші за площею басейни й 

найповноводніші річки світу. Озера, їх різноманітність за площею, походженням 

озерних угловин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Болота, 

особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, 

водосховища, канали. Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води, умови їх 

утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води. Використання 

Світового океану та вод суходолу у господарській діяльності людини. 

Біосфера та ґрунт. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній 

кулі. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської 



діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ суходолу та 

океану. 

Природні комплекси. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між 

компонентами природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс 

Землі, її межі та властивості. Природні зони Землі, їх особливості. 

 

«Материки та океани» 

Закономірності і формування природи материків та океанів 

Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки. 

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. 

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності 

поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах. Розподіл сонячної 

енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни 

температури повітря і поверхневих вод океанів. Повітряні маси, їх властивості та 

переміщення. Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу 

атмосферних опадів. Водні маси, їх властивості. Океанічні течії. Природні 

комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) 

поясність. 

Материки тропічних широт 

Африка. Географічне положення, дослідження та освоєння материка. 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Кліматичні пояси і типи клімату. 

Води суходолу. Використання водних ресурсів. Природні зони, закономірності їх 

розміщення. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини 

ЮНЕСКО. Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського 

континенту. 

Південна Америка. Географічне положення, дослідження та освоєння 

материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Кліматичні пояси і типи 

клімату. Води суходолу. Використання водних ресурсів. Природні зони. 

Вертикальна поясність Анд. Сучасні екологічні проблеми материка. Найвідоміші 

об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення. Держави. 

Зв’язки України з державами Південної Америки. 

Австралія. Географічне положення, дослідження та освоєння материка. 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Клімат. Води суходолу. Унікальність 

тваринного і рослинного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. 

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. 

Населення, його склад та розміщення. Україна і Австралія. 

Полярний материк планети 

Антарктида. Географічне положення. Дослідження материка. Тектонічна 

будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ. Природні багатства, їх 

використання. Екологічні проблеми материка. 

Материки Північної півкулі 

Північна Америка. Географічне положення, історія відкриття та освоєння 

материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Кліматичні пояси і типи 

клімату. Води суходолу. Природні зони. Висотна поясність у горах. Сучасні 

екологічні проблеми материка. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової 

природної спадщини ЮНЕСКО. Населення. Держави. Україна і держави Північної 

Америки. 

Євразія. Географічне положення, поділ на дві частини світу. Дослідження і 



освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Кліматичні пояси 

та типи клімату. Води суходолу. Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни 

природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО. Населення. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки 

України з країнами Європи та Азії. 

Океани 

Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх 

походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і вода. Органічний світ і 

природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. 

Атлантичний океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і вода. 

Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей 

прилеглих материків. 

Індійський океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і вода. 

Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані та 

охорона природи. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. 

Північний Льодовитий океан. Географічне положення океану у високих 

широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і вода. 

Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей 

прилеглих материків. 

Вплив людини на природу материків та океанів 
Використання природних багатств материків та океанів. Природні 

багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів 

людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти. 

Екологічні проблеми материків та океанів. Забруднення навколишнього 

середовища. Види забруднень, основні джерела їх надходжень. Міжнародні 

організації з охорони природи. 

 

«Україна у світі: природа, населення» 

Географічний простір України 

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. 

Географічне положення, кордони. Місце України на політичній карті Європи і світу. 

Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Основні 

тектонічні структури. Зв'язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна 

будова. Неотектонічні рухи. Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні 

рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Корисні копалини, 

їх класифікація за використанням, закономірностями поширення. Паливні корисні 

копалини. Діючі та перспективні басейни і райони видобування вугілля, нафти, 

природного газу, торфу. Рудні та нерудні корисні копалини, їх басейни та географія 

поширення. Мінеральні  води та грязі. Проблеми використання  мінеральних 

ресурсів. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї 

місцевості. 

Клімат і кліматичні ресурси. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, 

циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Повітряні маси, що 

впливають на територію України. Розподіл температури повітря і опадів на території  

України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини 

виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх 

поширення. Кліматичні ресурси. Сезонні погодні умови і погодні явища. 



Синоптична карта. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську 

діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. 

Води суходолу і водні ресурси. Загальні гідрологічні особливості території 

України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові 

басейни та системи. Озера, їх типи; особливості водного режиму. Підземні води. 

Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища і канали. Основні 

артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання 

і охорона. 

Ґрунти та ґрунтові ресурси. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні 

типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Ґрунтові ресурси 

України. Господарське використання ґрунтів. 

Рослинність. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення 

рослинного покриву в Україні. Рослинні угрупування. Червона та зелена книги 

України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. 

Тваринний світ України. Різноманітність тваринного світу. Закономірності 

поширення тваринного світу в Україні. Тваринні ресурси України, заходи з їх 

відтворення й охорони. Тварини, занесені до Червоної книги України. 

Ландшафти України. Районування природних ландшафтів, їх відображення на  

картах. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. 

Природні зони України: мішаних лісів і широколистих лісів, лісостепова, степова. 

Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, особливості їх зміни з 

висотою, використання та охорона. Природні умови Чорного та Азовського морів, 

проблеми їх раціонального використання. 

Природокористування. Використання природно-ресурсного потенціалу 

України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Природно-заповідний фонд 

України. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та 

охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку. 

Населення України та світу 

Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу України. 

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість 

населення: природний рух, міграція. Статево-віковий склад населення світу й 

України. Зміна кількості населення в світі та Україні. Демографічна політика. 

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних 

потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна поліика. 

Розселення. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в 

світі й Україні. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і 

сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації.  

Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. 

Субурбанізація. Хибна урбанізація. 

Етнічний склад населення. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. 

Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний склад населення 

України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні 

групи, основні райони їх розселення. 

Релігійний склад населення. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні 

конфесії в Україні. 

Зайнятість населення в світі та Україні. Трудові ресурси. Економічно 

активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення. 

Природа та населення свого адміністративного регіону 



Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія 

формування і розвитку. Особливості природних умов і ресурсів. Об’єкти природно- 

заповідного фонду. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості 

зайнятості населення. 

 

«Україна і світове господарство» 

Національна економіка та світове господарство 

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: 

валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку 

(ІЛР). Форма просторової організації національної економіки. Чинники розміщення 

виробництва. 

Світове господарство. Світове господарство (світова економіка), світовий 

ринок. Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного 

розвитку, місце України в ній. Сучасні тенденції розвитку світового господарства. 

Міжнародні економічні організації. 

Первинний сектор господарства 

Сільське господарство. Сільське господарство, його значення в сучасному 

світі. Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та 

агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. 

Землезабезпеченість. Сільське господарство України. Розміщення в Україні 

виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, 

баштанництва, виноградарства. Структура та розміщення тваринництва. 

Лісове господарство. Лісове господарство в Україні. Основні лісові пояси 

світу. Лісозабезпеченість. 

Добувна промисловість. Класифікація мінеральних ресурсів за 

використанням. Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні 

закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Основні й 

перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в 

Україні. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Розвиток і 

розміщення виробництв з видобування залізничних і марганцевих руд в Україні. 

Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні. Видобування інших видів 

природної сировини в Україні та світі. Підприємства добувної промисловості в 

Україні. 

Вторинний сектор господарства 

Виробництво та постачання електроенергії. Значення електроенергетики. 

Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. 

Металургійне виробництво. Чинники розміщення підприємств чорної 

металургії. Кольорова металургія. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: 

домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні 

центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Основні центри 

виробництва кольорових металів в Україні. 

Хімічне виробництво. Виробництво деревини та паперу. Хімічне 

виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники 

їх формування. Виробництво деревини та паперу в Україні. 

Виробництво машин та устаткування. Роль машинобудування в сучасному 

світі. Спеціалізація та кооперування у машинобудуванні. Машинобудування в 

Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового 



обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та 

електронної продукції. 

Виробництво тканини, одягу, взуття. Особливості виробничого процесу та 

чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, 

шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, 

швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. 

Виробництво харчових продуктів, напоїв. Чинники розміщення підприємств, 

що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. 

Третинний сектор господарства 

Транспорт. Транспорт, його роль у національній економіці та формування 

світового господарства. Основні види транспорту, їх характеристики, особливості 

розміщення. 

Торгівля. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів 

та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах. 

Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. 

Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі. 

Туризм. Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники 

розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. 

Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини 

ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні. 

Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я. Роль науки й освіти в 

суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності як видів економічної 

діяльності. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. 

Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі. 

Глобальні проблеми людства 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Екологічні 

проблеми. Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна й продовольча 

проблеми. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх 

розв’язуванні. 
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5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІДИ 

1. Дайте визначення об’єкта та предмета вивчення географії. Яке місце географічних 

дисциплін в системі наук. 

2. Назвіть методи географічних досліджень. Охарактеризуйте сучасні географічні 

дослідження та їх значення. 

3. Які найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. 

4. Охарактеризуйте форму та розміри Землі. Види руху Землі, їх наслідки. 

5. Які особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних 

знімках, картах, аерознімках, планах. 

6. Що таке масштаб та його види. 

7. Що таке план місцевості, його основні ознаки. 

8. Дати визначення, що таке географічні карти, їх елементи. Класифікація карт за 

масштабом, змістом та просторовим охопленням. Практичне значення карт. 

9. Градусна сітка на глобусі й географічній карті. 

10. Охарактеризуйте вутрішню будову Землі. Яка будова літосфери, її властивості. 

11. Які внутрішні процеси зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної 

кулі. 

12. Які бувають рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Назвіть 

сейсмічні пояси Землі. 

13. Які зовнішні процеси зумовлюють зміну земної поверхні. 

14. Охарактеризуйте процеси вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, 

льодовиків. 

15. Що таке мінерали, гірські породи. Дайте визначення поняття корисні копалини 

та їх значення у житті та діяльності людини. 

16. Які Основні форми рельєфу суходолу ви знаєте? 

17. Охарактеризуйте рельєф дна Світового океану. 

18. Яка будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері. 

19.Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання. 

20. Атмосферний тиск: причини і наслідки його змін в тропосфері. Вимірювання 

атмосферного тиску. 

. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними 

приладами й візуально. 



22. Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман,  

відмінності в їх утворенні. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на 

поверхні земної кулі. 

23. Що таке погода, її елементи, мінливість. 

24. Що таке клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. 

25. Яка загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. 

26. Що таке Світовий океан, який рух води в ньому? 

27.Охарактеризуте води суходолу – поверхневі і підземні. 

28. Дайте визначення поняття «річка», назвіть її частини, поділ річок за живленням, 

водним режимом. Назвіть найдовші, найбільші за площею басейни й 

найповноводніші річки світу. 

29. Охарактеризуйте озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних 

угловин, солоністю. Які Найбільші і найглибші озера земної кулі. 

30. Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і 

мінеральні води. 

31. Особливості використання Світового океану та вод суходолу у господарській 

діяльності людини. 

32 Охарактеризуйте складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі. 

33. Дайте визначення поняттю «Географічна оболонка Землі», проаналізуйте її межі 

та властивості. 

34. Охарактеризуйте фізико-географічне положення, геологічну, тектонічну будову, 

історію дослідження та освоєння Африки. 

35. Охарактеризуйте фізико-географічне положення, геологічну, тектонічну 

будову, історію дослідження та освоєння Південної Америки. 

36 Охарактеризуйте фізико-географічне положення, геологічну, тектонічну будову, 

історію дослідження та освоєння Північної Америки. 

37. Охарактеризуйте фізико-географічне положення, геологічну, тектонічну 

будову, історію дослідження та освоєння Австралії. 

38. Охарактеризуйте фізико-географічне положення, геологічну, тектонічну 

будову, історію дослідження та освоєння Антарктиди. 

39. Охарактеризуйте фізико-географічне положення, геологічну, тектонічну 

будову, історію дослідження та освоєння Євразії. 

40. Дайте фізико-географічну характеристику Тихого Океану (положення, рельєф 

дна, кліматичні особливості, основні острови). 

41. Дайте фізико-географічну характеристику Атлантичного Океану (положення, 

рельєф дна, кліматичні особливості, основні острови). 

42. Дайте фізико-географічну характеристику Індійського Океану (положення, 

рельєф дна, кліматичні особливості, основні острови). 

43. Дайте фізико-географічну характеристику Північно-Льодовитого Океану 

(положення, рельєф дна, кліматичні особливості, основні острови). 

44. Охарактеризуйте використання природних багатств материків та океанів 

41. Назвіть основні екологічні проблеми материків та океанів. 

42. Охарактеризуйте географічний простір України. 

43. Охарактеризуйте рельєф, тектонічну та геологічну будова, мінеральні ресурси 

України. 

42. Дайте характеристику клімату і кліматичним ресурсам України. 



43. Охарактеризуйте водні ресурси України. 

44. Охарактеризуйте ґрунти, рослинний, тваринний світ України. 

45. Дайте характеристику ландшафтів України. 

46. Особливості використання природно-ресурсного потенціалу України. 

47. Охарактеризуйте особливості населення, розселення та демографічні процеси на 

території України. 

48. Проаналізуйте первинний сектор економіки України. 

49. Проаналізуйте вторинний сектор економіки України. 

50 Проаналізуйте третинний сектор економіки України. 

51. Назвіть глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. 

 
6. Критерії оцінювання відповідей з «Географії» для вступних 

випробувань у формі усної співбесіди у 2022 р. 

Вступні випробування з «Географії» складають вступники в усній формі. 

Вступник отримує два теоретичні запитання, за тематикою програмного 

матеріалу за 6 - 9 класи з різних курсів географії. 

Після підготовки відбувається усна бесіда з членами комісії. 

Критерії оцінювання 

Оцінюючи навчальні досягнення абітурієнтів з географії, необхідно 

враховувати: 

- правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і 

закономірностей, точність уживання 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). 

Результат вступного випробування з географії оцінюється за 200-х бальною 

системою: 

 

100-200 Критерії навчальних досягнень учнів 

 

100-104 
Вступник розрізняє окремі географічні явища чи об'єкти (гори і рівнини, 

суша і океан, село і місто, галузь і т. д.) та з допомогою викладача знаходить 

їх на карті 

 

105-109 
Вступник за допомогою викладача відтворює окремі факти на 

елементарному  рівні, розрізняє один  або кілька запропонованих 

географічних об'єктів і з допомогою викладача намагається знайти їх на карті 

110-114 
Вступник дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; за допомогою 
викладача знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі поняття 

114-119 
Вступник дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; сам знаходить їх 
на карті, може самостійно розрізнити окремі поняття 

120-124 
Вступник дає більш-менш повні характеристики географічних об'єктів; сам 

знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі поняття 

 

125-129 
Вступник частково відтворює текст вивченого матеріалу, дає нечітке 

визначення основних понять і термінів за допомогою викладача. Називає 

відповідно до заданого питання компоненти географічної оболонки та 



 складові господарства; під час відповіді намагається користуватись 
географічною картою 

 
 

130-134 

Вступник частково відтворює текст вивченого матеріалу, дає нечітке 
визначення основних понять і термінів за допомогою викладача. Називає 

відповідно до заданого питання компоненти географічної оболонки та 

складові господарства; за допомогою викладача намагається робити 

висновки, та під час відповіді користуватись географічною картою 

 
135-139 

Вступник відтворює частину навчального матеріалу 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 

 
140-144 

Вступник самостійно дає більшість визначень в межах теми, відтворює 

значну частину вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у 

підручнику. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та 

картою 

 
145-149 

Вступник самостійно дає більшість визначень в межах теми, відтворює 

значну частину вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у 

підручнику. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та 

картою. Робить певні висновки за допомогою викладача 

 
150-154 

Вступник має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення 

стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні 

явища, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо 

володіє картографічним матеріалом 

 
 

155-159 

Вступник має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення 
стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні 

явища, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо 

володіє   картографічним   матеріалом.   Робить   висновки   за   допомогою 

викладача під час відповіді на питання. 

 
 

160-164 

Вступник засвоїв основні уявлення, поняття й 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 в часі. Уміє наводити приклади 

взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру 

 

 
165-169 

Вступник засвоїв основні уявлення, поняття й 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 в часі. Уміє наводити приклади 

взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру. 

Робить узагальнення. 

 
 

170-174 

Вступник на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може 
застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про 

компоненти природи та просторову організацію господарства; пояснює 

причинно-наслідкові зв'язки у природі й господарстві; майже безпомилково 

працює з картографічним матеріалом 

 

175-179 
Вступник на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може 

застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про 

компоненти природи та просторову організацію господарства; пояснює 



 причинно-наслідкові зв'язки у природі й господарстві; майже безпомилково 

працює з картографічним матеріалом. Робить висновки, при відповіді на 

питання. 

 
 

180-184 

Вступник усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку 

певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює 

прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає 

необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх 

класифікувати; добре володіє матеріалом, 

 

 
185-189 

Вступник усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку 
певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює 

прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає 

необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх 

класифікувати; добре володіє матеріалом, але допускає незначну кількість 

помилок. 

 
 

190-194 

Вступник має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову 

термінологію, аргументує свої твердження й висновки, уміє працювати з 

рекомендованими викладачем джерелами географічної інформації; на 

високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію, але 

допускає незначну кількість помилок. 

 
195-199 

Вступник має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову 

термінологію, аргументує свої твердження й висновки, уміє працювати з 

рекомендованими викладачем джерелами географічної інформації; на 

високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію 

 

 
200 

Вступник володіє ґрунтовними географічними знаннями в 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 й узагальнення; здатний розв'язувати 

проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо 

її використовує 
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