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І ЗАГАЛЬНА ЧАСТЖІА 
Додаткове випробування -  оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої 

освіти за освітнім ступенем магістра, що проводиться у формі фахового випробування.
Додаткове вступне випробування складають вступники, які здобули освітній ступінь 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки). Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному 
відборі осіб, які за результатом додаткового вступного випробування отримали не менше 75 
балів за шкалою від 0 до 100 балів, що відповідає оцінці «зараховано» за шкалою 
«зараховано»/«не зараховано».

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за освітнім 
рівнем магістра за спеціальністю 106 «ГЕОГРАФШ» (Освітня програма - Географія) , 
містить питання з таких нормативних навчальних дисциплін природничо-наукової та 
професійної підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040104 Географія:

1. Загальне зе лезнавство;
2. Основи суспільної географії;
3. Географія світового господарства.

ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА

1. Зміст навчальної дисципліни «Загальне землезнавство»
1. Географічна оболонка та її складові. 2. Літосфера. 3.Атмосфера як складова 

геогра ічної оболонки. 4. Гідрос ера як складова геогра ічної оболонки. 5. Біос ера як 
складова географічної оболонки. 6. Природні зони світу. Особливості розвитку географічної 
оболонки на сучасному етапі.

2. Зміст навчальної дисципліни «Основи суспільної географії»
1. Територіальний поділ праці як наукова категорія. 2. Розміщення виробничих сил. 3. 

Територіальна організація виробництва. 4. Структура національної економіки. Поняття 
«структура господарства». Галузева (компонентна) структура національної економіки. 
Територіальна структура господарства та її елементи. 5. Економіко-географічне 
районування. 6. Методи досліджень суспільної географії та їх класифікація. 7. Світове 
господарство. 8. Проблеми та перспективи розвитку суспільної географії.

3. Зміст навчальної дисципліни «Географія світового господарства»
1.Галузі промисловості. 2. Географія світового ПЕК. 3.Географія металургійного

комплексу. 4. Географія світового машинобудування. 5. Географія світової хімічної 
промисловості. 6. Географія світового сільського господарства. 7. Географія світового 
транспортного комплексу світу. 8.Географія світових економічних зв’язків: торгівля, туризм, 
фінансові зв’язки.

ІІІ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До навчальної дисципліни «Загальне землезнавство»
Основна

1. Багров М 3. Землезнавство / М 3. Багров, В.О. Боков, І.Г. Черванев. -  К.: Либідь, 2000.
-  464 с.

2. Гри анков Г.Е. ведение в изическу геогра и : предмет и метод / Г.Е. 
Гришанков. -  К.: О-во «Знання», КОО, 2001. -  249 с.

3. Любушкина С.Г. Естествознание. Землеведение и краеведение / С.Г. Любушкина К З. 
Пашканг. -  М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002. -  456 с.
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4. Любушкина С.Г. Общее землеведение / С.Г. Любушкина, К.В. Пашканг, А.В. Чернов.
-  М.: Просвещение, 2004. -  288 с.

5. Олійник Я.Б. Загальне землезнавство / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко.
-  К.: Знання-Прес, 2003. -  247 с.

6. Федорищак, Р.П. Загальне землезнавство / Р.П. Федорищак. -  К.: Вища шк., 1995. -  
224 с.

Додаткова
1. Бурлака Є.В. Посібник до вивчення теми «Географічна оболонка» / Є.В. Бурлака. -  Д.: 

РВВ ДНУ, 2005. -  32 с. 20.
2. Географическая номенклатура / Антонова Р.Ф., Потахин С.Б. -  Петрозаводск: Изд-во 

КГПУ, 2007. -  32 с.
3. Жупанський Я.І. Словник термінів і понять з географії / Я.І. Жупанський. -  Чернівці: 

Технодрук, 2006. -  192 с.
4. Мельнійчук М.М. Робочий зошит для вивчення номенклатури з курсу «Загальне 

землезнавство» для студентів географічного факультету / М.М. Мельнійчук. -  Луцьк: ПП 
«Іванюк В.П.», 2007. -  47 с.

5. Мельничук М.М. Загальне землезнавство: Методичні рекомендації до практичних 
занять для студентів географічного факультету напряму підготовки 6.040104 -  “Географія” 
^1М . Мельничук, Ю З. Білецький. -  Луцьк, 2011. -  112 с.

6. Практикум із курсу «Загальне землезнавство» / Укл. О.Л. Чудіна. -  Д.: РВВ ДНУ, 
2007. -  48 с.

До навчальної дисципліни «Основи суспільної географії»
сновна

1. Блій Г. де, Муллер П. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та 
розділ “Україна” О. І. Шаблія-К.: Либідь, 2004.-740 с.

2. Економічна і соціальна географія світу: навч.посіб. для вузів / За ред. С. Кузика. -  Л.: 
Світ, 2005. -  672 с..

3. Луцишин П. В., Клімонт Д., Луцишин Н. П. Територіальна організація суспільства 
(основи теорії). -  Луцьк: Вежа, 2001. -  334 с.

4. Максаковский, В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 1: Общая 
характеристика мира / В .П. Максаковский. -  М.: Дрофа, 2004. -  496 с.

5. Топчієв, О.Г. Основи суспільної географії / О.Г. Топчієв. -  О.: Астропринт, 2010. -  
560 с.

6. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. -Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.-444 с.

ода кова
7. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія. / Упорядник О. Шаблій. -  Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. -  1008 с.
8. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика.-Львів: Світ, 2002.-671с.
9. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. -  2 вид., перероб і доп.

-  ьвів: віт, 2000.-680 с.
10. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. -  

Одеса: Астропринт, 2005. -  632 с.
11. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. -  Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. -  744 с.

До навчальної дисципліни «Географія світового господарства»
сновна

1. Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. / За ред. Я.Б. 
Олійника, І.Г. Смирнова. — К.: Знання. 2011. -  640 с.
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2. География мирового хозяйства: учеб. пособ. / А. П. Голиков, Ю. П. Грицак, Н. А. 
Казакова, В. И. Сидоров ; под ред. А. П. Голикова. — К. : Центр учебной л-рьі, 2008. — 146 с.

3. Економічна і соціальна географія країн світу: навч. посіб. / за ред. С. П. Кузика. — 
Львів : Світ, 2005. -  340 с.

4. 5. Экономическая география мирового развития. / под ред. Ю.Г. Липеца. -  СПб.: 2003. -  
396 с.

5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. -  К.: Паливода, 2006.
-  322 с.

6. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. -  М.: Аспект Пресс, 2006.
-  239 с.

7. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: - Львів., ЛНУ ім. І. Франка, 2003 -  
126 с.

Додаткова
1. Глобальні проблеми світу: атлас / відп. ред.: І. Дрогушевська, В. Радченко; пер. з англ. 

Н. Сивак, О. Ходзінської. -  К. : ДНВП “Картографія”, 2009. -144 с.
2. Довідковий атлас світу / В. В. Молочко, Ж. Є. Бонк, І. Л. Дрогушев- ська та ін. — К. : 

ДНВП “Картографія”, 2010. -  101 с.
3. Страны мира. Полный универсальный информационный справочник. -  М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2001. -  608 с.

IV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Кожний варіант додаткового вступного випробування містить 38 тестових питань, 

зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту випробування. 
аріант складається із завдань таких ор :

1) итання на обрання вірної відповіді -  до ко ного питання нада ться чотири 
варіанти відповіді, з яких вступник ає обрати одну, зробив и відповідну позначку;

2) итання на встановлення відповідності -  до ко ного питання надано ін ор аці , 
позначену цифрами ліворуч і літерами праворуч, для якої вступник повинен встановити 
відповідність, зробивши відповідні позначки у таблиці на перетинах рядків і стовпчиків;

3) итання на встановлення вірної послідовності -  до ко ного питання надано 
перелік подій позначених літерами, які потрібно розташувати у вірній послідовності, 
зробив и відповідні позначки у таблиці відповідей на перетинах рядків і стовпчиків.

Розподіл питань у кожному варіанті:
- за формою завдань

№
з/п Форма завдання Кількість одиниць у 

варіанті
1 Питання на обрання вірної відповіді 26
2 Питання на встановлення відповідності 6
3 Питання на встановлення вірної послідовності 6

Усього 38
- за те а и навчальних дисциплін

№
з/п Зміст питання Кількість одиниць у 

варіанті
За темами навчальної дисципліни «Загальне 

землезнавство»:
1. Г еографічна оболонка та її складові. 3

1 2. Літосфера. 2
3. Атмосфера як складова географічної оболонки. 2
4. Гідросфера як складова географічної оболонки 2
5. Біосфера як складова географічної оболонки. 2
6. Природні зони світу. Особливості розвитку 3
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географічної оболонки на сучасному етапі.
За темами навчальної дисципліни «Основи суспільної

географії»:
1. ериторіальний поділ праці як наукова категорія. 2
2. Роз і ення виробничих сил. 2
3. ериторіальна організація виробництва. 2
4. Структура національної економіки. Поняття 2

2 «структура господарства». Галузева (компонентна)
структура національної еконо іки. ериторіальна структура
господарства та її еле енти.

5. коно іко-геогра ічне районування. 6. етоди 2
дослід ень суспільної геогра ії та їх класи ікація.

6. вітове господарство. 8. робле и та перспективи 2
розвитку суспільної географії.

За темами навчальної дисципліни «Географія світового
господарс ва»:

1.Галузі промисловості. 2.Географія світового ПЕК. 2
3. Географія металургійного комплексу. 4. Географія 2

3 світового машинобудування.
5. Географія світової хімічної промисловості. 2
6. Географія світового сільського господарства. 2
7. Географія світового транспортного комплексу світу. 2
8. Географія світових економічних зв’язків: торгівгя, 2

туризм, фінансові зв’язки.
Усього: 38

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДООВЩЕЙ 
Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту додаткового вступного випробування 

може набувати одного з двох значень:
максимального значення кількості балів -  за вірної відповіді, 
мінімального значення (0 балів) -  за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної форми

наведений у таблиці:

№
з/п Форма завдання Максимальне значення, 

кількість балів

акси альна кількість 
балів, яка може бути 
набрана за виконання 
завдань певної форми

1 Питання на обрання 
вірної відповіді 2 26*2 = 52

2 Питання на встановлення 
відповідності

4 - за увесь тест
6*4 = 24

4/4 -  за кожну вірно 
встановлену відповідність

3
Питання на встановлення 
вірної послідовності

4 -  за увесь тест
6*4 = 244/4 -  за кожну вірно 

встановлену послідовність
Усього 100
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