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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Програма розроблена на підставі Законів України "Про освіту", "Про 

вищу освіту", Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовт-

ня 2018 року №1096, наказу Міністерства освіти і науки України “Положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу” за № 1085 від 

15.10.2015 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції за № 1353/27798 від 

04.11.2015 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки №622 від 06.06.2016 р.)Правил прийому до Національного університе-

ту кораблебудування імені адмірала Макарова у 2019 році. 

Вступний іспит з географії проводиться для прийому осіб на навчання 

до НУК на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які ма-

ють право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конку-

рсних предметів у НУК. Категорія таких осіб визначена в п. 9 Правил прийо-

му до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макаро-

ва у 2019 році. 

Мета вступного іспиту – полягає у діагностиці рівня компетенцій, 

набутих вступниками у процесі навчання при отриманні повної загальної се-

редньої освіти та необхідних для опанування навчальних дисциплін, перед-

бачених програмами підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» за 

спеціальностями НУК. 

3авданням вступного іспиту з географії є: 

 визначити рівень набутих знань і умінь; 

 оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієн-

тованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та пла-

нетарного підходів; 

 перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння 

для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ; 

 встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, геогра-

фічної культури. 



Програма вступного іспиту включає всі розділи програмних курсів з 

географії відповідно стандартного та академічного рівнів. Окремі теми розді-

лу «Загальна географія», а саме «Географічні дослідження» включає розши-

рене питання дослідження території України. Тема «Способи зображення Зе-

млі» доповнена картографічним знаннями і уміннями за темами 8 класу. Тема 

«Атмосфера і клімат» включає питання, які за змістом є логічним продов-

ження вивчення її в географічних курсах «Географії материків і океанів» та 

«Фізичної географії України». Питання екологічних проблем окремих мате-

риків слід розглядати в темі «Глобальні проблеми людства» в складі переліку 

екологічних проблем. Особливої уваги в програмі заслуговує розділ «Загаль-

ні положення економічної та соціальної географії» в який винесено всі про-

грамові терміни, поняття економічної і соціальної географії. В наступних ро-

зділах «Економічна і соціальна географія України» та «Соціальна і економіч-

на географія світу» головна увага акцентована на просторовому характері ро-

зміщення економічних і соціальних явищ та причин і наслідків їх формуван-

ня і розвитку. По завданнях, що пов’язані з програмовими вимогами до знань 

номенклатури по всіх розділах географії та у випадках детальнішої конкрети-

зації з окремих питань необхідно звертатись до шкільних програм та діючих 

підручників. 

Вступний іспит проводиться приймальною комісією НУК письмово у 

формі тестування. До складу екзаменаційного білету входить 30 завдань. За-

вдання мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. За-

вдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і правильно позначив 

відповідь у бланку відповідей А. Тривалість проведення вступного іспиту 150 

хвилин. 
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