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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Індивідуальна усна співбесіда — форма вступного випробування, яка 
передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання 
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з двох 
предметів (українська мова та географія), за результатами якої виставляється 
одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або 
ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови та географії 
розроблено на основі чинних програм з української мови та географії для 5-9 
класів (вказівок Міністерства освіти і науки України).

Індивідуальна усна співбесіда складається з двох частин:
S написання диктанту ( до 40 слів)
J виконання 5 індивідуальних завдань з географії
На виконання всіх завдань надається 45 хвилин.



УКРАЇНСЬКА МОВА

Програма з української мови спрямована на систематизацію і 
закріплення знань з української мови.

Програма складається з трьох розділів.
Перший - «Фонетика і орфографія» визначає основні та дуже важливі 

правила написання слів, знання яких є яскравою ознакою культури мови 
людини.

Другий - «Морфологія» вчить відрізняти одну частину мови від іншої 
(інколи тільки текст підказує, до якої частини мови належить те чи інше 
слово), знати їх творення і змінювання, від чого залежить їх написання.

Третій - «Синтаксис і пунктуація» долучає учнів до таємниць творення 
й вираження думки за допомогою речень, які є різні за побудовою, метою 
висловлення та інтонацією, - а значить, відмінні за пунктуаційними знаками.

Для вступного диктанту добираються тексти, максимально насичені 
вивченими орфограмами й пунктограмами. За метою висловлювання це 
можуть бути тексти-розповіді, описи чи міркування. Проте частіше це тексти 
комбінованого типу, в яких органічно поєднуються елементи всіх типів з 
монологічною і діалогічною формою викладу. Диктанти адаптовано до 
чинного правопису сучасної української мови і методичних вимог навчальної 
програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Диктанти підібрані відповідно до основних правил орфографії та 
пунктуації. У них враховані такі вимоги: відображення рівня розвитку сучасної 
української мови; насиченість орфограмами та пунктограмами, різноманітною 
лексикою і стилістичними засобами, передбаченими програмою; відповідність 
нормам літературної мови. Тексти зорієнтовані на тематику культурологічної 
змістової лінії, тобто представляють українську літературу, історію, звичаї й 
традиції, мистецькі скарби, матеріальну і духовну культуру українського 
народу, загальнолюдські цінності. Тексти характеризуються відносною 
цілісністю і завершеністю, зрозумілі для всіх. Тексти для диктантів дібрано з 
класичної та сучасної української літератури, історії та публіцистики. 
Призначені для оцінювання правописних умінь (орфографічних і 
пунктуаційних).

Письмова робота з української мови у вигляді диктанту надає 
можливість об'єктивно перевірити писемну (орфографічну й пунктуаційну) 
грамотність абітурієнтів. Обсяг текстів диктантів становить 40-50 слів з 
урахуванням як самостійних, так і службових частин мови.

Диктант триває 20 хвилин.

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА: 
вступник повинен знати:
• Вживання великої букви.
• Правила переносу частин слова.
• Правопис голосних. Чергування е з и, і_з іншими голосними. Правопис 

ненаголошених голосних.
• Спрощення в групах приголосних.
• Обґрунтовувати розстановку розділових знаків за допомогою 



вивчених правил.
• Вживання м'якого знака та апострофа.
• Подвоєння та подовження приголосних.Правопис слів іншомовного 

походження.
• Відмінювання та правопис відмінкових закінчень іменників та 

прикметників.
• Правопис відмінкових форм числівника.
• Відмінювання і правопис займенників.
• Правопис дієслів.
• Правопис прислівників.
• Правопис прийменників та сполучників.
• «Не» з іменними частинами мови, прислівником, дієсловом.
• Розділові знаки в простому реченні. Тире в простому неускладненому 

реченні. Розділові знаки між групою підмета і групою присудка.
• Однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними членами 

речення.
• Узагальнювальні слова і розділові знаки при них.
• Відокремлені члени речення. Відокремлені додатки та обставини. 

Відокремлені і невідокремлені означення. Прикладна як різновид означення. 
Розділові знаки при прикладці.

• Звертання. Розділові знаки при звертанні.
• Вставні слова і речення. Вставлені слова і речення.
• Складнопідрядні речення. Розділові знаки в складнопідрядних 

реченнях.
• Порівняльні звороти.
• Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
• Пряма мова і розділові знаки при ній. Передача прямої мови 

непрямою. Цитати. Розділові знаки при цитатах.
вступник повинен уміти:
• Знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил.
• Правильно записувати слова з вивченими орфограмами.
• Знаходити і виправляти орфографічні помилки.
• Правильно ставити розділові знаки в реченнях з різними видами 

зв’язку.
• Знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1 Чергування голосних і приголосних звуків. Спрощення в групах 

приголосних. Подвоєння і подовження приголосних.
2 Будова слова. Відомості про основу слова і закінчення змінюваних 

слів, про корінь, префікс, суфікс і закінчення як значущі частини слова; 
вивчені орфографічні правила.

З Творення слів. Основні способи словотвору, правила переносу 
складних слів з рядка в рядок (односкладові частини складноскорочених слів 
та ініціальні й комбіновані абревіатури).



4 Склад лексики сучасної української літературної мови за 
походженням. Власне українські слова. Синонімічне багатство мови. Загальні 
відомості про лексичне значення слова, синоніми, антоніми, омоніми, пряме і 
переносне значення слова; особливості власне української лексики в 
порівнянні із запозиченнями.

5 Загальні відомості про українську фразеологію. Роль 
фразеологізмів у мовленні: фразеологізми та їхні різновиди (синонімічні, 
антонімічні).

6 Принципи українського правопису. Основні орфограми в коренях, 
префіксах, суфіксах: принципи розрізнення орфограм, загальні ознаки 
чотирьох принципів українського правопису.

7 Складні випадки вживання апострофа і м’якого знака. Групи 
знаків, співвідношення звуків і букв; правила вживання апострофа і м'якого 
знака.

8 Правопис іншомовних та складних слів. Правила написання 
іншомовних слів українською мовою та правопис складних слів разом, окремо 
і через дефіс.

9 Стилістичні засоби морфології. Морфологічні засоби стилістики 
стосовно категорії роду, категорії числа, власних і загальних іменників, 
ступенів порівняння, стягнених і нестягнених форм, дієслівних категорій.

10 Поняття про синтаксис та його основні одиниці. Найважливіші 
відомості з синтаксису і пунктуації, основні одиниці синтаксису.

11 Прості двоскладні та односкладні речення. Будова простого 
двоскладного речення, види односкладних речень.

12 Тире між підметом і присудком: правила використання, тирс між 
підметом і присудком, а також випадки, коли не ставиться тире між підметом і 
присудком.

13 Розділові знаки при прикладці . Правила відокремлення прикладки 
за допомогою дефіса, коми чи тире; визначення прикладки.

14 Однорідні члени речення. Відомості про однорідні члени речення: 
правила вживання розділових знаків при однорідних членах речення.

15 Розділові знаки при відокремлених членах речення. Використання 
розділових знаків при відокремлених та уточнювальних членах речення.

16 Звертання. Непоширені і поширені звертання; розділові знаки при 
звертанні.

17 Вставні слова та вставлені конструкції. Відомості про вставні 
слова (словосполучення та речення); найчастіше вживані вставні слова й 
словосполучення; вивчені пунктуаційні правила.

18 Типи складних речень. Складносурядні речення. Відомості про 
складне речення, види складних речень (сполучникові й безсполучникові), 
засоби зв'язку між частинами складного речення, особливості будови 
складносурядного речення; правила розстановки розділових знаків між 
простими реченнями в складносурядному.

19 Складнопідрядні речення. Відомості про складнопідрядні речення (у 
тому числі з кількома підрядними); види підрядних речень; правила вживання 
розділових знаків між частинами складнопідрядного речення.

20 Безсполучникові складні речення. Складні речення з різними 



видами зв'язку. Відомості про безсполучникові складні речення та будову 
складного речення з різними видами зв'язку: правила вживання розділових 
знаків між частинами таких речень.

21 Пряма і непряма мова. Цитати. Діалог. Будова речень з прямою і 
непрямою мовою, з цитатами; особливості діалогу.

ГЕОГРАФІЯ

Метою вступного випробування вступників з географії - оцінити 
ступінь підготовленості вступників до навчання.

Завдання вступного випробування вступників з географії:
• визначити рівень набутих знань і умінь;
• оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально 

орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та 
планетарного підходів;

• перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті 
уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, 
явищ; „

• встановити ступінь сформованості географічної культури.
Білет складається з двох видів завдань:
- тестові завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи 

запропонованих.
- завдання встановлення відповідності.
Під час виконання вступного випробування з географії вступник 

повинен: ?
1) вільно орієнтуватися за фізичними, економічними і політико- 

адміністративними картами;
2) уміти дати чітку і послідовну характеристику елементів природного 

середовища (рельєфу, клімату, вод, рослинності, тваринного світу) і показати 
основні взаємозв'язки між окремими елементами природного середовища;

3) уміти дати господарську оцінку природним умовами, показати зв'язки 
між природним середовищем та господарською діяльністю людини;

4) знати основні принципи розміщення виробництва і вміти показати їх 
застосування на практиці;

5) володіти необхідними навичками в роботі над планом, картою, 
глобусом, з цифрами, статистичним і географічним матеріалом, з деякими 
приладами, які використовуються в спостереженнях за погодою, в роботі на 
місцевості та ін.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ
Розділ І Загальний географічний огляд земної кулі
Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Об'єкт та 

предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. 
Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток 
уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні 
відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в 
різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні 



дослідження та їх значення.
Тема 2. Способи зображення Землі. Зображення земної поверхні на 

малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття 
«план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта», «азимут». 
Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда 
карт. Види масштабу. Класифікація карт. Топографічні карти та їх практичне 
використання. Визначення напрямків географічних координат об'єктів, 
абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Способи 
вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах. 
Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Значення карт у житті 
людини.

Тема 3. Літосфера та рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття «земна 
кора», «літосфера», «літосферна плита», «тектонічні структури», будова та 
типи земної кори, породи та мінерали що її складають. Геологічне 
літочислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси в 
літосфері. Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани 
та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну 
поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні форми 
земної поверхні: гори і рівнини. Рельєф дна Світового океану. Значення 
рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на 
рельєф.

Тема 4. Атмосфера та клімат. Поняття «атмосфера», її склад та будова, 
значення. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. 
Теплові пояси та їх межі (тропіки і полярні кола). Температура земної 
поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння 
сонячних променів. Атмосферний тиск його вимірювання. Основні пояси 
атмосферного тиску Землі. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. 
Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість 
повітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на 
поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття «клімат». 
Кліматичні пояси та області. Кліматична карта Залежність клімату від широти 
місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного 
впливу. Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів. 
Спостереження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на 
господарську діяльність.

Тема 5. Гідросфера. Поняття «гідросфера» та її основні частини. 
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в 
океані. Властивості вод Світового океану та причини її неоднорідності. Водні 
маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Води суходолу. Річка та її 
частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим 
річок. Озера, їх походження. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. 
Підземні води. Джерела. Штучні водойми. Використання Світового океану та 
вод суходолу в господарській діяльності людини.

Тема 6. Біосфера. Поняття «біосфера», її складові та межі. Ґрунти, їхні 
властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ 
суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на 
біосферу. Охорона біосфери.



Тема 7. Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі. 
Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної 
оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. 
Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під 
впливом господарської діяльності людини.

Розділ II Географія материків та океанів
Тема 8. Фізико-географічний огляд континентів та материків: Євразія, 

Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида. План 
географічної характеристики материка. Особливості фізико-географічного 
положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння. 
Геологічна будова. Основні форми рельєфу материка. Корисні копалини та 
закономірності їх розміщення на материку. Загальні особливості клімату. 
Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи, 
озера, басейни підземних вод, їх гідрологічні особливості. Природні зони та 
закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового, рослинного покриву 
та тваринного світу. Найбільші національні парки. Населення.

Розділ III Географія України
Тема 9. Україна та її географічні дослідження. Формування території, 

сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне 
положення, кордони, розташування території України стосовно годинних 
поясів. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська 
оцінка економіко-географічного положення.

Тема 10. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси 
України. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Особливості 
геологічної будови території України. Геоморфологічна будова і основні 
форми рельєфу. Закономірності поширення, характеристика і господарська 
оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

Тема 11. Клімат і кліматичні ресурси України. Основні кліматотворні 
чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур 
повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. 
Несприятливі погодні явища. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз 
погоди.

Тема 12. Внутрішні води України. Загальні гідрографічні особливості 
території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. 
Основні річки, 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.

Тема 13. Ґрунтовий покрив, земельні ресурси України. Умови 
ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх 
поширення. Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні 
ресурси України. Охорона земельних ресурсів.

Тема 14. Рослинність і тваринний світ України. 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. Несприятливі фізико-географічні явища і процеси.

Тема 15. Природні комплекси України і фізико-географічне районування 



України. 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. Українські Карпати і Кримські гори. Природні 
комплекси морів, що омивають Україну, проблеми використання і охорони.

Тема 16. 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 і економічні карті світу.

Тема 17. Населення і трудові ресурси України. Територіальні 
відмінності і чинники розміщення і густоти населення. Природні і екологічні 
умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення. 
Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення 
демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї проблеми. Економічна криза 
і демографічна політика. Міграція населення, види і 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 
вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в 
регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його 
географічні аспекти.

Тема 18. Загальна характеристика господарства України. Поняття про 
господарство і національний господарський комплекс. Історія формування 
господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. 
Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації.

Тема 19. Промисловість України. Промисловість як сфера матеріального 
виробництва. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. 
Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна 
промисловість. Газова промисловість. Електроенергетика як складова ПЕК. 
Основні типи електростанцій. Енергосистема Альтернативні способи 
одержання енергії. Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення. 
Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Чинники розміщення 
підприємств галузі. Роль машинобудування у господарстві держави. 
Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Чинники 
розміщення: наукоємні, трудомісткі і металомісткі галузі. Хімічна 
промисловість, її галузева структура. Природносировинна база хімічної 
промисловості і використання відходів. Структура та значення лісової та 
деревообробної промисловості, особливості її розміщення. Целюлозно- 
паперове і лісохімічне виробництво. Галузева структура промисловості 
будівельних матеріалів. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. 
Галузева структура легкої промисловості. Чинники її розміщення. Галузевий 
склад харчової промисловості. Чинники розміщення галузей.

Тема 20. Сільське господарство України. Значення сільського 
господарства в економіці держави. Галузева структура сільського 
господарства. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. Природно- 



географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські 
угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі 
особливості рослинництва. Тваринництво, його структура. Кормова база 
тваринництва.

Тема 21. Соціальна сфера. Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки 
України. Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура галузі. 
Рекреаційно-туристське господарство. Територіальна організація. Проблеми і 
перспективи розвитку галузі. Основні види транспорту, їх характеристика. 
Особливості розміщення. Географія перевезень. Залізнична мережа України. 
Автомобільний транспорт, найважливіші автомагістралі. Трубопровідний 
транспорт, транзитні шляхи транспортування нафти і газу. Водний транспорт, 
морські і річкові порти. Повітряний транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки 
України.

Тема 22. Економіко-географічні райони України. Географічний поділ 
праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський 
район. Північно-Східний район. Столичний район. Центральний район. 
Причорноморський район. Подільський район. Північно-Західний район. 
Карпатський район. Економіко-географічна характеристика (за типовим 
планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; 
природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої 
та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; 
характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні 
його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності).

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 
за результатами індивідуальної усної співбесіди з географії та 

української мови

Структура оцінювання знань
S Індивідуальна усна співбесіда складається з двох частин:

- написання диктанту ( до 40 слів)
- виконання 5 індивідуальних завдань з географії.

S На виконання всіх завдань надається 45 хвилин.
Рейтингова оцінка формується як сума балів за виконанні завдання 

першої та другої частин.
Максимальний бал за вступне випробування становить 200 балів. 

Максимальний бал за виконання завдань: з української мови (диктант) 
становить - 100 балів; з географії (індивідуальні завдання) - 100 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ з 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної 
грамотності абітурієнтів є контрольний текстовий диктант. Який оцінюється 
максимально - 100 балів.

Перевірці підлягають:



• уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і 
словникові слова, визначені для запам'ятовування;

• уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил 
пунктуації;

• уміння належним чином оформляти роботу.
Перевірка диктантів здійснюється за традиційною методикою
• Для диктанту використовується текст, доступний для розуміння учнів 

9-го класу.
• Обсяг текстів диктантів становить до 40 слів .
Диктант оцінюється за шкалою 100 балів на підставі таких 

критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та 

пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; на ще 
не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряється, над якими не 
проводилася спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської 
пунктуації;

повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька 
разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на тс саме правило, 
але в різних словах) вважаються кількома помилками;

- розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать 
такі:

1) у винятках з усіх правил;
2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;
3) у випадках написання разом і окремо, префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками;
4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший 

і якщо можлива інша інтонація;
5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто 

інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);
6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх 

послідовності;
7) заміна українських літер російськими;
- п'ять виправлень неправильного написання на правильне 

прирівнюються до однієї помилки;
- орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляються, але не враховуються.
За кожну орфографічну та пунктуаційну помилку знімаються 10 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З 
ГЕОГРАФІЇ

Оцінюванню підлягають:
• сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого 

уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного 
підходів;



• здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для 
аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;

• ступінь сформованості географічної культури.

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ

Варіант з географії складається із 5 завдань різної форми складності. 
Який оцінюється максимально - 100 балів.

Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для 
оцінювання робіт наведено у таблиці:______________________

Номери завдань Кількість балів Усього
1 по 10 балів 0-10 балів
2 по 15 балів 0-15 балів
3-5 по 25 балів 0-75 балів
Усього 100 балів


