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Мета індивідуальної усної співбесіди з географії 

Оцінити ступінь підготовленості вступників з географії з метою 

конкурсного відбору для навчання у РФКЕБ. 

Завдання вступного випробування з географії у формі індивідуальної 

усної співбесіди полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників: 

1. Визначати географічні координати крайніх точок материків, держав 

(України); 

2. Визначати відстань за допомогою масштабу за допомогою географічної 

карту; 

3. Визначати протяжність з півночі на південь та з заходу на схід заданих 

об’єктів; 

4. Наносити на контурну карту кордони, сусіди-держави України, області 

України; 

5. Позначати на контурній карті родовища корисних копалин, головні 

річкові системи, океани, материки, частини світу; 

6. Схематично зображати: основні форми рельєфу, типи ґрунтів, галузеву 

структуру господарства, будову земної кори, складові географічної 

оболонки, класифікацію географічних карт, корисні копалини (за 

походженням, за використанням). 

7. Аналізувати за тематичними картами клімат, рельєф, корисні копалини, 

водні ресурси,  населення; 

8. Аналізувати  та порівнювати інформацію, яка подана в різних формах. 

І. Загальна географія. 
1. Зображення поверхні Землі. Глобус - модель Землі. Географічні 

координати. Географічна карта. Класифікація географічних карт. План 

місцевості. Відмінності плану місцевості від географічних карт. Масштаб 

та його види.  

2. Літосфера. Основні форми рельєфу Землі. Внутрішня будова Землі.  

3. Гідросфера. Світовий океан. Води суші.  

4. Атмосфера. Погода. Елементи і явища погоди. Клімат Землі. Повітряні 

маси.  

5. Біосфера. Кругообіг речовин у природі. Земля-планета людей. Народи 

світу. Людські раси. 

 

ІІ. Географія материків і океанів.  

1. Карта як джерело географічних знань. 

2. Головні особливості природи Землі. Літосфера і рельєф. Атмосфера і 

клімати Землі. Гідросфера. Світовий океан. Географічна оболонка. 

3. Африка. Австралія. Південна Америка. Північна Америка. Євразія 

(географічне положення, природа метрика , населення). 

4. Земля – наш дім. Особливості географічної оболонки. Взаємодія 

природи і суспільства. 

 

ІІІ. Географія України.  



1. Загальна характеристика території України. Формування території 

України. Адміністративно-територіальний устрій.  

2. Геологічна будова. Рельєф і корисні копалини території України. Клімат. 

Моря. Внутрішні води. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ України. 

Охорона природи та раціональне природокористування. Природне 

районування України. Природні комплекси. 

3. Населення України (чисельність, природний приріст,  міграції, 

національний склад, розміщення населення, трудові ресурси). 

4. Загальна характеристика господарства України. Національно-

господарський комплекс, його структура. Промисловість. Паливно-

енергетичний комплекс. Металургія. Машинобудування. Хімічна 

промисловість. Лісова і деревообробна промисловість. Легка 

промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Сфера послуг. 

Соціальна інфраструктура. 

Основні вміння і навички 

Вступник повинен: 

1. Впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні завдань з 

географічною картою.  

2. Уміти визначати відстань між географічними об’єктами. 

3. Уміти визначати протяжність території. 

4. Уміти визначати географічні координати крайніх точок материків. 

5. Уміти будувати схеми до поставлених завдань. 

6. Володіти навичками орієнтації в просторі та за сторонами горизонту. 

7. Уміти застосовувати набуті знання при характеристиці природних 

комплексів, галузей господарства тощо за допомогою типового плану. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

ДО РІВНЕНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ У 

2022 РОЦІ У ФОРМІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

Для вступників, які мають базову загальну середню освіту (9 класів) 

Необхідно пройти опитування на питання з трьох розділів. 

Абітурієнт може набрати від 100 до 200балів 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали  

(1–12) 

Бали  

(100 

– 

200) 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

абітурієнтів 

Початковий 1 100  Розрізняє окремі географічні явища чи 

об’єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і 

місто, галузь тощо) та за допомогою вчителя 

знаходить їх на карті. 

2 101 – 

110 

За допомогою викладача відтворює окремі 

факти на елементарному рівні, розрізняє один 

або декілька запропонованих географічних 

об’єктів та за допомогою викладача 

намагається знайти їх на карті. 

3 111 – У деяких випадках дає нечіткі характеристики 



120 географічних об’єктів, з допомогою вчителя 

знаходить їх на карті, може самостійно 

розрізняти окремі географічні поняття. 

Середній 4 121 - 

130 

Частково відтворює текст підручника, дає 

нечітке визначення основних понять і 

термінів з допомогою викладача; називає, 

відповідно до теми, компоненти географічної 

оболонки та складові господарства; під час 

відповіді намагається користуватися 

географічною картою. 

5 131 – 

140 

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. 

6 141 – 

150  

Самостійно дає більшість визначень, 

передбачених темою, відтворює значну 

частину вивченого матеріалу; з допомогою 

викладача виявляє причинно – наслідкові 

зв’язки, ілюструє їх власними прикладами; на 

середньому рівні володіє географічною 

номенклатурою та картою. 

Достатній 7 151 – 

160 

Має достатні географічні знання і застосовує 

їх для вирішення стандартних ситуацій; має 

цілісне уявлення про природні та суспільні 

явища, вміє вести спостереження за 

навколишнім середовищем; достатньо володіє 

картографічним матеріалом. 

8 161 – 

170 

 Засвоїв основні уявлення, поняття і 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; вміє наводити приклади взаємодії в часі; 

вміє наводити приклади взаємодії людини і 

природи; знає обов’язкову географічну 

номенклатуру. 

9 171 – 

180 

На достатньому рівні володіє навчальним 

матеріалом, може застосовувати його для 

виконання практичних робіт; має чіткі 

уявлення про компоненти природи і 

просторову організацію господарства; 

пояснює причинно – наслідкові зв’язки в 



природі й господарстві; майже безпомилково 

працює з картографічним матеріалом. 

Високий 10 181 – 

190 

Усвідомлює сучасну географічну картину 

світу, здійснює географічну картину світу, 

здійснює оцінку певних процесів та явищ, 

передбачених навчальною програмою; 

пояснює прикладне значення географічних 

знань, дає розгорнуту відповідь,підбирає 

необхідні знання; вільно застосовує більшість 

географічних понять та може їх 

класифікувати; добре володіє картографічним 

матеріалом. 

11 191 – 

199 

Має глибокі знання про об’єкт вивчення, 

застосовує наукову термінологію , аргументує 

свої твердження і висновки, вміє працювати з 

рекомендованими джерелами інформації; на 

високому рівні аналізує та використовує 

картографічну інформацію. 

12 200 Володіє ґрунтовними географічними 

знаннями у 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. 

 

Підсумкова оцінка за виконані вступником завдання виставляється за 200 

бальною системою оцінювання. Під час індивідуальної усної співбесіди у 

вступника має бути географічний атлас. 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії Туризмознавчих 

дисциплін, протокол № 8 від 18 травня 2022 року. 
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