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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму вступного випробування з конкурсного предмета «Географія» складено на 
основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії (наказ Міністерства освіти 
і науки України від 03.02.2016 р. № 77) та виходячи з цілей, вимог і змісту навчання учнів 
загальноосвітніх закладів з географії, закладеному у Державному стандарті освіти.  

Вступне випробування з конкурсного предмета «Географія» для вступників для 
здобуття ступеня "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти має на меті 
перевірку рівня знань, умінь та навичок вступників з географії. 

Завданняпрограми з географії передбачають: 
• визначення рівня набутих знань і умінь абітурієнта з географії на основі повної 

загальної середньої освіти; 
• оцінку сформованості комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення 

про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів; 
• перевірку здатності застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу 

природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ; 
• встановлення ступеню сформованості географічного мислення, географічних 

компетенцій, географічної культури та здатність реалізовувати їх у повсякденному житті та 
майбутній професійній діяльності. 

Під час вступного випробування з географії екзаменатори беруть до уваги рівень 
сформованості у вступників умінь аналізувати та систематизувати географічні знання та 
приймати рішення щодо їх застосування на практиці; встановлювати міжпредметні зв’язки. 

Допуск вступників до вступного випробування здійснюється за умови наявності 
аркуша результатів вступних випробувань та документа, який засвідчує особу (паспорт, 
приписне свідоцтво тощо). 

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом, складеним приймальною 
комісією РДГУ. 

Вступник отримує тільки один комплект тестових екзаменаційних завдань; заміна 
завдань не дозволяється. 

Вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов 
завдань. 

Запис відповіді на екзаменаційні тестові завдання здійснюється у бланку відповідей, 
під якою ставиться підпис вступника та членів предметної екзаменаційної комісії. 

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у 
визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не 
допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники 
можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу 
відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу 
вступних випробувань. 

Перескладання вступних випробувань не дозволяється. 
Оцінювання відповіді вступників на вступному іспиті здійснюється членами 

предметної комісії, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою оцінок від 1 до 200 
балів. Підставою для формування оцінки є правильність, логічність, глибина відповіді, 
уміння аналізувати проблеми, які стосуються змісту відповіді, виробляти самостійні оцінки 
та рішення щодо розв'язання таких проблем. 

Час, відведений на виконання тестових завдань – 150 хвилин (встановлюється комісією 
відповідно до нормативів ЗНО). Тест з географії складається із завдань трьох форм: завдань з 
вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари»), 
завдань відкритої форми із короткою відповіддю. 

Загальна кількість завдань тесту з географії – 56, максимальна кількість тестових балів, 
яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 94. 

Рейтингова оцінка визначається за 200-бальною шкалою. 

http://osvita.ua/test/advice/53096/
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
 

Критерії оцінювання результатів вступного випробування встановлюються у нормах 
чотирьох рівнів досягнень (початкового, середнього, достатнього, високого) за ознаками  
правильності, логічності, обґрунтованості, цілісності відповіді; обсягу, глибини та 
системності знань (в межах Програми); рівнів сформованості навчальних та предметних 
умінь і навичок, володіння розумовими операціями (аналізу, синтезу, порівняння, 
класифікації, узагальнення тощо); самостійності оцінних суджень. 

Для оцінювання результатів вступнихіспитів з конкурсних предметів 
використовують 200-бальну шкалу. Оцінювання результатів вступних випробувань 
предметною екзаменаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями: 

 
Рівень компетентності Шкала оцінювання Національна  

шкала оцінювання 
Початковий  0-99 незадовільно 

Середній  100-149 задовільно 

Достатній 150-179 добре 

Високий 180-200 відмінно 

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати у разі проходження вступного 
випробування у формі тестування, правильно виконавши всі завдання вступного тесту з 
географії становить 94 бали. 

У таблиці наведені норми переведення кількісних показників щодо правильності 
виконання тестових завдань у бали за 200-бальною шкалою. 

 
Результати вступних випробувань оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної 

комісії та на офіційному сайті Університету. 
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