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Фахове вступне випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на основі ступеня «молодший спеціаліст» за освітньо-

професійними програмами «Дизайн середовища» зі спеціальності 022 Дизайн 

галузі знань 02 Культура і мистецтво та «Реклама і зв’язки з громадськістю» зі 

спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика, скероване на 

комплексну перевірку компетенцій (умінь та навичок) з навчального предмета 

«Географія» для конкурсного відбору вступників. 

До складу екзаменаційного білету входить 50 тестових завдань, а саме: 

1) 15 завдань із тематичного блоку «Загальна географія. Географія 

материків і океанів»;  

2) 10 завдань із тематичного блоку «Фізична географія України»;  

3) 20 завдань із тематичного блоку «Населення України та світу. Україна і 

світове господарство»; 

4) 5 завдань із тематичного блоку «Регіони та країни. Глобальні проблеми 

людства. Сталий розвиток» 

Тривалість проведення вступного випробування 120 хвилин.  

 

Критерії оцінювання 

Результат фахового вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 

200 балів. Мінімальна оцінка із фахового вступного випробування для участі в 

конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

«Положенню про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі 

раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) у 2021 році». 

 

 

Тематичний блок 1 

Загальна географія. Географія материків і океанів 

 

Перший тематичний блок фахового вступного випробування передбачає 

перевірку знань про історію географічного вчення, зміст його операційних 

понять і дослідницьких методів, а також уміння розрізняти геосистеми, види 

географічних мап, обраховувати географічні координати, розпізнавати види 

рухів Землі, характеризувати склад материкової та океанічної кори, пояснювати 

зміни температурних режимів, орієнтуватися у феноменах атмосфери, літосфери, 

гідросфери, біосфери та ґрунтів та вміти встановлювати характер їхньої 

взаємодії. Крім цього, в межах зазначеного блоку перевіряється знання про 

основні географічні особливості океанів і материків. 

Питання: 

1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень, методи та 

методики географічних досліджень. 
2. Способи зображення Землі. 
3. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети. 
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4. Літосфера та рельєф. 
5. Атмосфера та клімат. 
6. Гідросфера. Найбільші річки та озера світу. 
7. Біосфера та ґрунти. 
8. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами 

природи. 
9. Океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північно-Льодовитий. 
10. Материк Африка: географічна характеристика. 
11. Материк Австралія: географічна характеристика. 
12. Материк Південна Америка: географічна характеристика. 
13. Материк Північна Америка: географічна характеристика. 
14. Материк Антарктида: географічна характеристика. 
15. Материк Євразія: географічна характеристика. 

 

Тематичний блок 2 

Фізична географія України 

Другий тематичний блок фахового вступного випробування передбачає 

перевірку знань щодо визначення характеристик фізико-, економіко-, політико-

географічного положення України, а також скерований на перевірку вмінь і 

навичок роботи з фізичними картами України. 

Питання:  

1. Географічне положення. Формування території України. 
2. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси. 

3. Клімат і кліматичні ресурси. 

4. Води суходолу та водні ресурси. 

5. Ґрунти та ґрунтові ресурси. 

6. Рослинний світ України. 

7. Тваринний світ України. 

8. Ландшафти України. 

9. Природокористування в умовах сталого розвитку. Основні види 

забруднень довкілля. 

10. Природно-заповідний фонд України. 

 

Тематичний блок 3 

Населення України та світу. Україна і світове господарство 

Третій тематичний блок фахового вступного випробування має на меті 

перевірку знань, умінь і навичок щодо аналізу демографічної ситуації в Україні 

та світі, рівнів і темпів урбанізації, якості життя, густоти населення, 

характеристики найпоширеніших мовних сімей та світових релігій, а також 

етносів, орієнтації в питаннях кількості трудових ресурсів та причин 

виникнення / існування безробіття. Крім цього, в межах зазначеного блоку 

здійснюється перевірка знань про поняття «національний валовий продукт», 

«валовий внутрішній продукт», «індекс людського розвитку», а також 

звертається увага на вміння орієнтуватися в проблемах господарства та його 

секторах із відповідними напрямами діяльності.  
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Питання: 

1. Національна економіка та її сектори.  

2. Світове господарство. Типи країн світу за рівнем економічного 

розвитку. Місце України в економічному «рейтингу». 

3. Сільське господарство України та інших країн світу. 

4. Лісове господарство. 

5. Видобувна промисловість (вугілля, нафта, природний газ, руди, 

благородні метали). 

6. Виробництво та постачання електроенергії. 

7. Металургійне виробництво. 

8. Хімічне виробництво. 

9. Виробництво деревини та паперу. 

10. Виробництво будівельних матеріалів. 

11. Виробництво машин та устаткування. 

12. Виробництво тканин, одягу, взуття. 

13. Виробництво харчових продуктів. 

14. Транспорт. 

15. Туризм. 

16. Торгівля.  

17. Фінансові послуги.  

18. Комп’ютерне програмування. 

19. Наукова діяльність. Освіта.  

20. Охорона здоров’я.  

 

Тематичний блок 4 

Регіони та країни. Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток 

Четвертий тематичний фахового вступного випробування скерований на 

виявлення вмінь визначати причини нерівномірності економічного розвитку 

країн і субрегіонів у регіоні, ідентифікувати позитивні та негативні наслідки 

глобалізаційних процесів, характеризувати вплив транснаціональних корпорацій 

на економіку країн та їхнє місце в міжнародному поділі праці, встановлювати 

глобальні проблеми та прогнозувати наслідки їхнього прояву для окремих 

регіонів і країн світу та для України в тому числі. 

Питання: 

1. Регіони світу: Європа, Азія, Америка, Океанія, Африка. 

2. Економіко-географічна характеристика Німеччини, Франції, Великої 

Британії, Італії. 

3. Економіко-географічна характеристика Польщі, Білорусі, Росії, Японії, 

Китаю, Індії. 

4. Економіко-географічна характеристика Австралії, США, Канади, 

Бразилії, Єгипету та Південної Африки. 
5. Глобальні проблеми людства, взаємозв’язок між ними та причини 

їхнього виникнення. 
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