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Програму індивідуальної усної співбесіди з географії складено для осіб, які 

вступають до ВСП «КТЕФК ДТЕУ» на основі базової середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

денною (дуальною) формою здобуття освіти. 

Програму розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії 

(протокол від 19.05.2022 № 7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму індивідуальної усної співбесіди з географії розроблено на основі 

програми «Географія. 6-9 класи. Для загальноосвітніх навчальних закладів», яку 

розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої   освіти  (Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 23.11.2011  р. 

№ 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462) та відповідно 

до положень Концепції «Нова українська школа» (2016 р.). 

Мета індивідуальної усної співбесіди з географії – оцінити підготовленість 

(знання, уміння, навички) вступника. 

Програма індивідуальної усної співбесіди з географії включає всі розділи 

програмних курсів з географії відповідно до стандартного рівня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ГЕОГРАФІЇ 

 

 На вступному випробуванні з географії вступник до ВСП «КТЕФК ДТЕУ» 

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 природним умовам, показати зв’язки 

між природним середовищем та господарською діяльністю людини;  

г) знати основні принципи розміщення виробництва і вміти показати їх 

застосування на практиці;  

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

глобусом, з цифрами, статистичним і графічним матеріалом, з деякими 

приладами, які використовуються в спостереженнях за погодою, в роботі на 

місцевості та ін.  
 

При оцінюванні індивідуальної усної співбесіди потрібно керуватись 

такими критеріями, як: 

• повнота і правильність відповіді; 

• ступінь усвідомлення, розуміння вивченого; 

• мовленнєве оформлення відповіді. 
 

Для індивідуальної усної співбесіди з географії пропонується два питання 

(одне теоретичне, друге практичне), що дає змогу перевірити знання вступника 

із зазначених тем. 
 

Кожне питання оцінюється у 6 балів. Максимальна кількість набраних 

балів – 12. Переведення у шкалу 100-200 здійснюється згідно Додатку 1. 
 

Для проведення індивідуальної усної співбесіди зі вступником 

відводиться до 15 хвилин. 
 

Критерії оцінювання індивідуальної усної співбесіди з географії: 
 

Бали Критерії оцінювання 

1 

 

Вступник може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його 

елементи; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, 

будує лише окремі, не пов'язані між собою речення; лексика 

висловлювання дуже бідна. 



  

2 

 

Вступник фрагментарно відтворює незначну частину навчального 

матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення; виявляє здатність 

елементарно викласти думку; може усно відтворити кілька термінів, 

явищ без зв'язку між ними; будує лише окремі фрагменти 

висловлювання; мовлення бідне й одноманітне. 

3 Вступник відтворює менш як половину навчального матеріалу; може 

дати відповідь із кількох простих речень; здатен усно відтворити окремі 

положення завдання; не має сформованих практичних умінь та навичок; 

висловлювання не є завершеним текстом, хибує на не послідовність 

викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки. 

4 

 

Вступник має недостатній рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту 

підручника, повторити за зразком певну операцію, дію; описує явища, 

процеси без пояснень причин, слабко орієнтується в поняттях; 

висловлювання характеризується неповнотою і розрізняється основна та 

другорядна інформація; добір географічних термінів не завжди вдалий. 

5 

 

Вступник знає більш як половину навчального матеріалу; розуміє 

основний навчальний матеріал; здатний з помилками й неточностями 

дати визначення понять, відтворити його з помилками та 

неточностями; формулює поняття, наводить приклади; підтверджує 

висловлене судження прикладами; питання значною мірою розкрите, 

але трапляються недоліки за низкою показників; поверхово розкрито 

питання, бракує єдності стилю та ін. 

6 Вступник виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити 

певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; 

самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає 

за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати 

знання на практиці; виклад загалом зв'язний, питання в цілому розкрито, 

але помітний репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, 

їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий тощо. 

7 Вступник правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

самостійно створює достатньо повний, зв'язний, з елементами 

самостійних суджень текст; розуміє основоположні теорії і факти, 

установлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; уміє наводити 

окремі власні приклади на підтвердження певних думок; але у відповіді 

є недоліки, наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її 

викладу; основна думка не аргументується, не завжди підтверджується 

прикладами тощо. 

8 Знання вступника є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, установлювати 

найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робить 

висновки; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими 

неточностями. Відповідь повинна бути зв'язним, логічно послідовним 



  

повідомленням на певну тему, виявляти вміння застосовувати 

визначення, терміни до конкретних випадків. 

9 Вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в 

дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, 

процесів, явищ; чітко тлумачить поняття. Відповідь повна, правильна, 

логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. 

10 Вступник володіє глибокими й міцними знаннями, робить 

аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові факти, явища, 

ідеї, наводить доречні приклади. Мова відзначається багатством 

словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і 

виразності. 

11 Вступник володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано 

використовує їх; уміє застосувати вивчений матеріал для власних 

аргументованих суджень у практичній діяльності. Відповідь у цілому 

відзначається багатством словника, точністю слововживання, 

стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю. 

12 Вступник має системні знання, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, 

схильний до системно-наукового аналізу явищ; відповідь повна, 

глибока, аргументована, вступник уміє застосовувати знання творчо. 

Відповідь відзначається багатством слововживання, граматичною 

правильністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  

З ГЕОГРАФІЇ 
 

1. Загальний географічний огляд земної кулі 

Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні відмінності 

географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по 

карті за допомогою масштабу. Вміння по карті вимірювати довжину річки, 

визначати висоту гір, глибину океанів і морів. Особливості картографічного 

зображення. Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі; 

елементарні поняття про характер цих спотворень (відстаней, напрямків і площ). 

Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. 

Оковимірна зйомка місцевості. Значення карти в житті та господарській 

діяльності людини.  

Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про форму 

Землі. Фізико-географічне значення форми Землі. Розміри земної кулі. Добове 

обертання Землі та його наслідки. Місцевий, поясний час, лінія зміни дат. Річний 

рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.  

Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття «літосфера». Типи 

земної кори. Зовнішні сили, що змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. 

Робота вітру, текучих вод, льоду. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної 

кори. Вулкани та райони їх поширення. Землетруси та райони їх поширення. 

Утворення материків і океанів. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, 

плоскогір’я, гори і нагір’я. гори складчасті, складчасто-брилові. Поняття про 

річкову долину. Рельєф дна Світового океану. Острови і півострови. Значення 

рельєфу в господарській діяльності людини. Мінерали і гірські породи, що 

складають земну кору. Надра та їх охорона.  

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. Загальна 

циркуляція атмосфери. Нагрівання атмосфери. Зміни температури повітря 

залежно від географічної широти місця і від висоти над рівнем океану. Тиск 

атмосфери і його вимірювання. Вітри та їх походження, мусони, пасати, 

циклони і антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх 

утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості 

опадів. Погода. Характеристика складових стану погоди. Спостереження за 

погодою. Значення вивчення клімату та погоди для народного господарства.  

Клімат. Залежність клімату від географічної широти місця, розподілу 

сонячного світла і тепла на земній поверхні, близькості моря, морських течій, 

рельєфу і висоти місцевості. Значення клімату в господарській діяльності 

людини.  

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Світовий океан 

та його частини: моря, затоки, притоки. Суходіл в океані. Географічне 

положення, особливості рельєфу дна, характерні риси клімату, основні морські 

течії і господарське освоєння океанів. Температура і солоність води. Вміння 

визначати глибини на карті. Рух води в Світовому океані. Морські течії. 

Господарське значення морів. Розчленованість берегової лінії. Підземні води. 

Джерела. Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини. Живлення 



  

річок. Басейни і вододіли. Канали та водосховища. Використання річок у 

господарській діяльності людини. Озера, типи озерних улоговин та їх 

господарське використання. Болота та їх використання. Льодовики.  

Біосфера. Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі. 

Рослинність суходолу і океанів. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив 

біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу.  

Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку. Загальні риси 

географічної оболонки. Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і 

клімату та їх вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ. Зміна природних 

комплексів під впливом господарської діяльності людей.  

Фізико-географічний огляд частин світу 

Типовий план характеристики. Фізико-географічне положення. Історія 

відкриття і дослідження. Рельєф. Природні ресурси. Клімат. Внутрішні води. 

Природні зони. Органічний світ.  

Частини світу і материки: Євразія, Північна Америка, Південна Америка, 

Африка, Австралія і Океанія, Антарктика.  

Океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовий, Південний.  
 

2. Географія України 

2.1 Фізична географія України 

Географічне положення. Предмет фізичної географії України. Географічне 

положення, кордони. Характеристика географічного положення України. 

Формування території України. Дослідження території. Джерела географічної 

інформації.  

Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: 

низовини, височини, гори.  

Тектонічна будова і тектонічні структури. Особливості геологічної будови 

території України. Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. 

Мінерально-сировинні ресурси.  

Закономірності поширення, характеристики і господарська оцінка паливних, 

рудних і нерудних корисних копалин.  

Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси 

клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря і опадів по території 

України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. 

Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.  

Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України.  

Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові 

басейни. Канали.  

Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення.  

Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і 

охорона.  

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні 

типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. 

Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона 

земельних ресурсів.  



  

Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, 

закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, 

боліт.  

Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, 

лісостепової, степової зон. Українських Карпат і Кримських гір.  

Природні комплекси України і фізико-географічне районування  

Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Фізико-географічне 

районування України, його наукове і практичне значення. Природно- 

господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, 

лісостепової, степової, Українських Карпат і Кримських гір. Природні 

комплекси морів, що омивають Україну. Проблеми використання й охорони 

їхніх вод.  
 

2.2 Економічна і соціальна географія України 

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення 

незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко-

географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний 

поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на 

політичній карті світу.  

Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності і чинники розміщення 

і густоти населення. Природні й екологічні умови, які впливають на основні 

показники розміщення населення. Природних рух населення. Вікова і статева 

структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї 

проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, їх 

види та причини.  

Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її 

виникнення.  

Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. 

Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні 

відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх 

розв’язання.  

Розподіл трудових ресурсів у галузях господарства та регіонах. Раціональне 

використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.  
 

2.3 Формування господарського комплексу України, його структура 

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Основні 

риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми її розвитку та 

територіальні організації.  

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення 

промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві 

комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення 

промисловості.  

Паливно-енергетичний комплекс. Структура, місце і роль у господарському 

комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. 

Проблеми і перспективи подальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. 

Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової і 



  

газової промисловості. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення 

основних типів електростанцій. Екологічні проблеми розвитку паливного 

енергетичного комплексу.  

Металургійний комплекс. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники 

розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова 

металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку 

металургійного комплексу.  

Машинобудівний комплекс. Значення, місце і роль у господарстві. Структура 

і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна 

організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.  

Хімічний комплекс. Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. 

Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної 

промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.  

Лісопромисловий комплекс. Структура і значення. Лісове господарство 

(лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-

паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і 

перспективи розвитку лісопромислового комплексу.  

Будівельний комплекс. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. 

Географія цементної промисловості.  

Соціальний комплекс. Галузева структура і значення. Сфера послуг, її 

розвиток і розміщення. Проблеми і перспективи розвитку комплексу.  

Легка промисловість. Її структура, принципи розміщення і географія.  

Агропромисловий комплекс (АПК). Роль, місце і значення АПК. Структура 

комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові 

культури. Галузі, що переробляють продукцію зернового господарства. 

Вирощування технічних культур. Галузі переробки технічних культур. 

Вирощування картоплі і овочів, садівництво, ягідництво і виноградарство. 

Переробні галузі. Тваринництво. Галузі переробки тваринницької продукції. 

Агропромислові зони.  

Транспортний комплекс і міжнародні економічні зв’язки. Роль і значення 

транспорту. Основні види транспорту і особливості їх розміщення. Зовнішні 

економічні зв’язки.  

Україна і світове господарство. Поняття про світове господарство та етапи 

його формування. Зовнішні економічні зв’язки України.  

Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх 

охорона. Вплив господарської діяльності людини на природні умови і природні 

ресурси. Геоекологічна ситуація в Україні. Види впливу на довкілля. 

Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. 

Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони 

природних систем Чорного і Азовського морів та водних ресурсів. Земельні 

ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, їх раціональне використання й 

охорона. Рекреаційні ресурси. Природоохоронні комплекси.  

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.  



 

 

Додаток 1 

 

Таблиця переведення 12-бальної шкали у шкалу 100-200 

 

Оцінка за 12-бальною шкалою Оцінка за шкалою 100-200 

1 100 

2 100 

3 110 

4 120 

5 130 

6 140 

7 150 

8 160 

9 170 

10 180 

11 190 

12 200 

 


