


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму вступного випробування з географi'i розроблено на основ� 
чинноi' програми з географii' для 6-9 класiв закладiв загально'i середньо'i 
освiти ( основна школа) та програми з географi'i, рiвня стандарту для 10-11 
класiв закладiв загально'i середньо'i освiти (старша школа). Обсяг знань 
географiчних закономiрностей i термшш, географiчно'i номенклатури 
визначаеться в межах дiючо'i програми та чинних пiдручникiв. Мета 
вступного випробування з географi'i - оцiнити ступiнь пiдготовленостi 
абiтурiентiв до навчання у закладах вищоi· освiти. Завдання вступного 

. випробування з географi'i: 
• визначити рiвень· набутих знань i умiнь;
• оцiнити сформованiсть комплексного, nросторового, соцiально

о·рiентованого уявлення про Землю на основi краезнавчого, регiонального та 
. . 

планетарного шдходш; 
• перевiрити здатнiсть застосовувати географiчнi знання та набутi

умiння для аналiзу природних i суспiльних явищ, пр6цесiв, nодiй; 
• встановити стушнь сформованостi географiчних компетентностей,

географiчноi' культури. 

- , . 

� ... 

---. ,, 

Програма вступних випробувань розглянута на засiданнi циклово·i 
кoмici'i геодезіı ̈та землеустрою
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Змiст екзаменацiйно'i роботи з reorpaфi'i, яку виконують абiтурiенти, що 
вступають до ВСП «Фаховий коледж iнформацiйних технолопи та 
землевпорядкування НА У», повнiстю вiдповiдае чиннiй програмi з reorpaфi'i 
для 6-9 класiв закладiв загальноi· середньо·i освiти ( осн овна школа) та 
програми з географi'i, рiвня стандарту для 10-11 класiв закладiв загально·i 
середньоi' освiти (старша школа). На iспитi перёвiряються як теоретичнi 
знання учнiв, так i практичнi умiння та навички, -якi особливо необхiднi пiд 
час виконання завдань вщкритого типу. 

Екзаменацiйна робота з географi'i проводиться письмово у тестов�и 
формi. Bci варiанти завдань тотожнi за структурою та однаковi за рiвнем 
складност1. 

Екзаменацiйна робота складаеть_ся з 31. завдання рiзного рiвня 
складностi. Максимальна кiлькiсть балiв, яку можна набрати, правильно 
виконавши всi завдання, - 50. 

Завдання першого типу - це завдання з. вибором однiе'i правильно·i 
вiдповiдi (№ 1.1 - 1.23). Завдання мае основу та чотири варiанти вiдповiдi, з 
яких лише один правильний. Завдщшя вважаеться виконаним, якщо 
абiтурiент вибрав i позначив вiдповiдь у бланку. За кожну правильно вказану 
вiдповiдь абiтурiент отримуе 1 бал; q балiв, якщо вказано неправи 1ьну 
вiдповiдь, або вказано бiльше однiе'i вiдповiдi, або вiдповiдi на завдання не 
надано. 

Завдання другого типу - це завдання на встановлення _ вiдповiдностi 
(«лоriчнi пари») (№ 2.1 - 2.4 ). Завдання мае основу та два стовпчики 

' 

iнформацi'i, позначених цифрами i букыiми. Виконання завдання передбачае 
встановлення вiдповiдностi (утворення: «логiчних пар») мiж -iнформа�iпо, 
позначеною цифрами i буквами. Завдання вважають вико!;fаним, _,якщо 
абiтурiент зробив позначки на перетинах рядкiв у таблицi бланка. За кожну 
правильно встановлену вiдповiднiсть (<�логiчну пар1») .. ...,... 1 .. бал; О бал-i� .за 
будь-яку «логiчну пару», якщо зроблено бiльше_ однiе'i позна1-1ки в рядку 
та/або колонцi; О балiв за кожне завдання, .. якщQ . не вказано жод1 -ю'i 
правильно'i вiдповiдностi або вiдповiдi на завдання"не_надано. 

Завдання третього типу - завдання вiдкрито'i. форми .з короткою 
вiдповiддю (№ 3.1). Це завдання мае основу та передбачае.. розв'язуванI--:Iя 
задачi. завдання виконане, коли абiтурiент. здiйснивши обчислення, записав 
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кiнцеву вiдповiдь у бланку. Якщо вказано правильну вiдповiдь -абiтурiент 
отримуе 2 бали; О балiв. якщо вказано неправильну вiдповiдь. або вiдповiдь 
не надано. 

Завдання четвертого типу - завдання з вибором трьох правильних 
вiдповiдей iз семи запропонованих варiантiв вiдповiдi (№ 4.1 - 4.3). Завдання 
мае основу i сiм варiантiв вiдповiдi, позначених цифрами, серед яких лише 
три правильнi. Завдання виконане, якщо абiтурiент вибрав i записав три 
вiдповiдi (цифри) у бланку. 

1 бал -за кожен правильно вказаний варiант вiдповiдi (цифру) iз трьох 
можливих. Порядок написання цифр значення немае. 

Нарахування балiв: 

Номери завдань Кiлькiсть балiв 
1.1. - 1.23 по 1 балу 
2.1 - 2.4 по 4 бали 
3 .1 2 бали 
4.1 - 4.3 по 3 бали 
У сього балiв 

Усього 
23 бали 
16 балiв 
2 бали 
9 балiв 
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50 балiв 

Переведения набраних тестових балiв у l 00-бальну
вiдбуваеться шляхом перемножування кiлькостi балiв на 2 i 4. : 

200-бальну

Тестовий бал 

1-9
10- 1 9
20-29
30-33
34-35
36-37
38-40
41 -42 
43 -44 
45-46
47-48
49-50

12-бальна
система
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

100-бальна 200-бальна
система система
2 -18 4-36
20,-:- 38 40-76
40>- 58 80 -116
60:-:--- 66 120 - 132
681-'- 70 136 -140
721 -'- 74 144-148
76'-'-80 152-160
82-84 164 -168
86 +- 88 " 

-· 

172--·176'
90 .L 92 · - 180 -184
94-96 ..... _ 1_8_8 -1_9_2
98 l._. j 00 196 - 200 
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