
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ 
иймальної комісії 

олаївського 
його аграрного

итету

В. С. Шебанін 
2019 р.

ПРОГРАМА 

співбесіди з географії
для вступу на навчання за OC «Бакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Миколаїв - 2019















































Рекомендована література

1. Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального 

землезнавства): Підручн. Для 8 класу. І Й.Р. Гілецький. - Львів: ВНТЛ- 

Класика, 2008.

2. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. Для 10 кл. серед.шк./ Б.П. 

Яценко, В.М. Юрківський, 0.0. Любіцева та ін.; за ред. Б.П. Яценка. - K.: 

«Гала», 2007.

3. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. Для 9 кл. 

серед, загальноосвіт. шк. / Ф.Д. Заставний -K.: Форум, 2004.

4. Пестушко В. Ю., Уварова Г.Ш. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 

кл. серед, шк. І В.Ю. Пестушко, Г.В, Уварова. - К.: Генеза, 2007.

5. Пестушко В. Ю., Уварова Г.Ш. Географія : Підуч. Для 10 кл. загальноосвіт.

навч.. закл. : Рівень стандарту, академічний рівень / В.Ю. Пестушко,

Г.В. Уварова. - К. : Генеза, 2010.

6. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична географія України: Підруч. Для 8 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч. - K.: Зодіак - EKO, 

2005.

Голова предметної екзаменаційної комісії Н.В. Нікончук



Програма розглянута та затверджена на засіданні приймальної комісії

(протокол № віл «Д_»------- й4_ 201»8™Ї.|ймаЛЬНл\ІІІ
Ы КОМІСІЯ IlJj 

Відповідальний секретар приймальної Баркарь



ЗАТВЕРДЖУЮ

/
j
і

Критерії оцінювання результа

Голова приймальної комісії 
Ректор^Миколаївського 

націон ' ⅛0jC⅛.⅞ фарного університету

у У В.С. Шебанін 
__ 2019 р.I o⅞

----------------------- -----r------------ .∑⅛-⅛ar~^eorpaφil'
для вступу на навчання 3aOC.M5(tκa⅛aBp>> 
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів предметної комісії 
окремо відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань 
встановлюється за результатами відповідей вступників та на підставі обговорення членами 
предметної екзаменаційної комісії кількостей набраних вступниками балів.

Кількість

балів
Критерії оцінювання

1-50

Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: розрізняє окремі географічні 
явища чи об’єкти (гори і рівнийи, суша і океан, село і місто, галузь і т. д.) але не знаходить їх на 
карті; частково відтворює окремі факти на елементарному рівні, але не розрізняє один або кілька 
запропонованих географічних об’єктів і не може знайти їх на карті; дає нечіткі характеристики 
географічних об’єктів; не знаходить їх на карті, не може самостійно розрізнити окремі географічні 
поняття.

51-99

Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: розрізняє окремі географічні 
явища чи об’єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь і т. д.) та частково знаходить їх 
на карті; частково відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька 
запропонованих географічних об’єктів і намагається знайти їх на карті; дає нечіткі характеристики 
географічних об’єктів; знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні 
поняття.

100-149

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: дає нечітке визначення основних 
понять і термінів; називає відповідно до теми компоненти географічної оболонки та складові 
господарства, під час відповіді намагається користуватись географічною картою; 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; на середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою.

150-189

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: має достатні географічні знання й 
застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій; має цілісне уявлення про природні та суспільні 
явища, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; засвоїв основні уявлення, поняття 
й 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; уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає 
обов’язкову географічну номенклатуру; пояснює причинно-наслідкові зв’язки у природі й 
господарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом.

190-200

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: усвідомлює сучасну географічну 
картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; 
пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні 
знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; має глибокі 
знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й 
висновки; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію; володіє 
ґрунтовними географічними знаннями в 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.
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