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Вступні випробування з географії для вступників на освітньо-

професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 

проводяться відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 р. № 77). 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта 

 

Тести з географії розроблені з урахуванням чинних програм з географії 

для 6-10 класів. 

Загальна кількість завдань тесту – 54. 

На виконання тесту відведено 150 хвилин. 

Тест складається із завдань п’яти форм: 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань 

пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив 

правильну відповідь. 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь 

необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, 

якщо записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не 

перевіряються і до уваги не беруться. 

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із 

завдань пропонується 7 варіантів відповіді, серед яких три правильні. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та записав правильні 

три цифри (від 1 до 7). 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох 

колонках подано інформацію, яку позначено цифрами і буквами. Виконуючи 

завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної 

цифрами і буквами (утворити логічні пари). 

Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні 

пропонується розташувати факти, події, об’єкти позначені літерами, у певній 

послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі 

– 2, треті – 3, четверті – 4. 

 

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати: 

- за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 бал; 

- за завдання відкритої форми з короткою відповіддю: 0 або 2 бали; 

- за завдання множинного вибору: 0, 1, 2, 3 бали; 

- за завдання на встановлення відповідності: 0, 1, 2, 3, 4 бали; 

- за завдання на встановлення правильної послідовності 0, 1, 2, 3, 4бали. 

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання тесту з географії – 100. 

Композиція завдань у тесті з географії базується на таких засадах: 
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Завдання розташовуються за формами: з вибором однієї правильної 

відповіді, відкритої форми з короткою відповіддю, завдання множинного 

вибору, на встановлення відповідності, на встановлення правильної 

послідовності. 

Завдання в межах кожної з форм розташовуються у логічній 

послідовності за змістовими блоками. 

 

Шкала співвіднесення оцінювання випробування 

 

За стобальною системою 

оцінювання 

За 

дванадцятибальною 

системою  

оцінювання 

За двохсотбальною 

системою  

оцінювання 

24 4 124 

28 4,5 128 

34 5 134 

38 5,5 138 

44 6 144 

48 6,5 148 

54 7 154 

58 7,5 158 

64 8 164 

68 8,5 168 

72 9 172 

76 9,5 176 

82 10 182 

86 10,5 186 

92 11 192 

96 11,5 196 

100 12 200 


