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Пояснювальна записка
Програма вступного випробування містить найважливіші питання з
навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін
спеціалізації.
На вступному випробуванні вступник повинен продемонструвати
передусім розуміння основних законів і закономірностей географічної науки
та її практичного значення, перспективи розвитку. Одночасно він повинен
показати своє вміння орієнтуватися у фактичному матеріалі, знання
найважливіших джерел його поповнення й оновлення, ознайомленість з
працями та діяльністю видатних вчених, а також з фундаментальними
науковими дослідженнями та періодичними виданнями.

Історична географія з основами етнографії
Теоретико-методологічні основи історичної географії. Історія природи.
Теоретичні основи історичної географії. Методологія та історія історичної
географії. Взаємодія суспільства та природи. Історія клімату.
Історико-географічні особливості розвитку суспільства. Теоретикометодологічні основи етнографії. Поняття про етнос та етногенез. Концепція
етногенезу Л. М. Гумільова. Історична демографія.
Основи соціальної географії
Наукові категорії в соціальній географії. Новітні напрямки розвитку
соціальної географії. Аспекти геопросторової організації суспільства.
Категорії «соціальний простір» та «соціальний час». Категорії «суспільство»
та «територіальна соціальна система». Географічні особливості сільських та
міських територіальних спільнот. Людина як біологічна істота: соціальногеографічні аспекти. Людина як духовна істота: соціально-географічні
аспекти. Людина як матеріальна істота: соціально-географічні аспекти.
Об’єкт, предмет та завдання географії культури. Об’єкт, предмет та завдання
медичної географії. Об’єкт, предмет та завдання сакральної географії. Склад
соціальної інфраструктури. Функції поселення як середовища проживання
людини та соціального розвитку населення.
Основи суспільної географії
Об’єкт дослідження суспільної географії. Предмет дослідження
суспільної географії. Суть поняття «територіальна організація». Структура
суспільної географії. Періодизація розвитку світової суспільної географії.
Історія розвитку української суспільної географії. Поняття про науковий
метод. Групи методів дослідження у суспільній географії. Концепція
територіальних структур. Типи територіальної структури за Г. Лаппо. Суть
поняття «суспільно-географічне положення». Типізація суспільногеографічного положення. Суть поняття «територіальний (географічний)
поділ праці». Суть понять «суспільно-географічне районування» та
«суспільно-географічний район». Географічне середовище, як сфера
існування людини. Географічний детермінізм та посибілізм. Суть понять
«культура» та «цивілізація». Світові та регіональні цивілізації.
Охарактеризувати основні геополітичні моделі.
Регіональна економічна і соціальна географія
Становлення та розвиток РЕ та СГ в системі географічних наук. Наукові
підходи до типології країн. Класифікація країн світу за географічним
положенням, площею, чисельністю населення, формою державного устрою,
формою правління. Наукові підходи до класифікації країн за станом
соціально-економічного розвитку.
Загальна характеристика країн «великої сімки». Характеристика та
сучасні особливості економіки нових індустріальних країн. Регіональні
особливості країн, що розвиваються. Соціально-економічна характеристика

США. Соціально-економічна характеристика країн Західної Європи.
Соціально-економічна характеристика Японії. Західноєвропейська інтеграція
як класичний варіант регіональної класичної інтеграції.
Американо-Канадська інтеграція. Країни нового зарубіжжя (європейська
та азійська частини). Нові тенденції економіко-політичного розвитку країн
Східної Європи. Соціально-економічна характеристика Китайської Народної
республіки.
Країни, що розвиваються у світовій економіці. Економіка НІК у системі
світового господарства. Економіка НРГК.
Соціально-економічна характеристика країн Південно-Західної Азії.
Соціально-економічна характеристика країн Південної Азії. Соціальноекономічна характеристика країн Південно-Східної Азії.
Соціально-економічна характеристика країн Латинської Америки.
Соціально-економічна характеристика Андських країн. Соціально-економічна
характеристика країн Центральної Америки.
Соціально-економічна характеристика країн Північної, Західної,
Центральної, Східної, Південної Африки.
Соціально-економічна характеристика країн Австралії та Океанії.
Регіональні відмінності країн світу. Економічні інтеграційні процеси та
союзи Європи, Азії, Америки. Політичні союзи країн світу.
Економічна і соціальна географія України
Політикота
економіко-географічне
положення
України.
Адміністративно-територіальний устрій України. Чисельність та розміщення
населення. Національний склад. Трудові ресурси та зайнятість населення.
Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал.
Промисловість. Паливно-енергетичний комплекс. Металургійний комплекс.
Машинобудівний комплекс. Хімічно-лісовий комплекс галузей України.
Промисловість будівельних матеріалів. Легка, харчова промисловість.
Агропромисловий комплекс. Транспорт. Соціальна сфера. Україна і світове
господарство. Зовнішні економічні зв’язки.
Економічне районування України. Характеристика економічних
районів: Донецького, Придніпровського, Північно-Східного, Столичного,
Центрального,
Подільського,
Карпатського,
Північно-Західного,
Причорноморського.
Географія населення з основами демографії
Історія демографічної ситуації в світі та Україні. Чисельність населення
та методи його обліку. Відтворення населення та його історичні типи.
Статево-вікова структура населення. Трудові ресурси та їх використання.
Расовий та етнічний склад населення. Розселення населення. Міське і
сільське розселення. Системи розселення України. Міграції населення світу.
Географія міграцій населення України (масштаби, напрямки, проблеми).
Розселення українців та осіб українського походження в світі.

Географія світового господарства
Економіко-географічна система світового господарства. Становлення та
розвиток НТР. Техніко-економічні нововведення сфери промисловості.
Міжнародний географічний поділ праці та його визначальні чинники.
Секторна структура світового господарства. Етапи інтернаціоналізації та
транснаціоналізації світового господарства. Чинники, що впливають на
розміщення галузей обробної промисловості. Сучасний стан нафтодобувної,
чорної та кольорової, хімічної промисловості світу. Інфраструктура світового
господарства. Глобалізація сучасного світового господарства.
Урбаністична географія
Урбаністична географія як наука. Урбанізація. Геоурбаністика.
Гіперурбанізація. Природно-просторові ресурси міста.
Історичні етапи розвитку міського розселення. Сучасний етап розвитку
міського розселення. Особливості української урбанізації у ХХ ст. Вплив
економіки на територіальну організацію міського населення. Основні
тенденції зміни демографічної та міграційної ситуації у містах України.
Сучасний стан та прогноз подальшого розвитку міст.
Історія географічних відкриттів
Історія географічних відкриттів – один із напрямів наукових
досліджень. Антична географія. Географія Сходу. Епоха Великих
географічних відкриттів. Відкриття і дослідження Америки. Відкриття і
дослідження Австралії та Океанії. Відкриття російськими земплепрохідцями і
моряками у ХУІІ-ХУІІІ ст. Географічне вивчення Євразії. Відкриття і
дослідження Антарктиди. Географічні відкриття ХХ ст. Сучасні географічні
дослідженння. Передумови великих географічних відкриттів. Наслідки
великих географічних відкриттів.
Політична географія
Об’єкт, предмет та завдання політичної географії. Геополітика: основні
підходи до визначення. Багатополярна модель сучасного світу, її ознаки.
Сучасна політична карта світу, етапи її формування. Міжнародні організації,
їх типи і роль у світовій геополітичній організації світу. Державний устрій.
Типи державного устрою країн світу. Монархія. Типи монархій, їх
поширення у світі. Республіка. Типи республік, їх поширення у світі. Типи
політичних режимів, географія політичних режимів у світі. Федеративні
держави, їх політико-територіальний поділ. Типи федерацій у світі.
Електоральна географія. Основні напрями та методи досліджень в
електоральній географії. Пропорційна і змішана виборчі системи в країнах
світу. Геополітичне та політико-географічне положення України. Державний
устрій України. Політико-географічне районування. Тенденції розвитку
адміністративно-територіального поділу України.
Географія природних ресурсів

Природні ресурси, їх класифікація. Економіко-географічне вивчення
довкілля і світових природних ресурсів. Економічна оцінка природних
ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Гідрологічні
ресурси. Ресурси Світового океану. Земельні ресурси. Лісові ресурси.
Біологічні ресурси. Рекреаційні ресурси. Раціональне природокористування.
Методи економіко-географічних досліджень
Поняття наукового методу. Класифікація методів. Метод індукції,
дедукції. Метод системного аналізу. Історичний метод. Метод спостережень і
дистанційних спостережень. Метод польових досліджень. Математичний,
статистичний
метод.
Порівняльний
метод.
Картографічний,
геоінформаційний метод. Метод групування, класифікації, типології. Метод
економічного районування.
Економіка природокористування
Завдання, головні закономірності, методологія та методи дослідження
економіки природокористування. Природокористування та його історичні
типи. Схема галузевої класифікації видів природокористування. Напрями та
рівні природокористування в Україні. Природно-ресурсний потенціал
території. Еколого-економічна ситуація. Природні ресурси: визначення,
особливості. Природна та економічна класифікації природних ресурсів.
Облік природних ресурсів. Кадастри природних ресурсів. Оцінка природних
ресурсів. Управління природокористуванням і охороною природи.
Економічні інструменти (ціна за ресурси, економічні вигоди,
перерозподільні
платежі).
Економічна
оцінка
природо-ресурсного
потенціалу. Збір за спеціальне використання природних ресурсів, за
забруднення, за погіршення якості природних ресурсів; розподіл цих зборів.
Економічна оцінка впливу людини на природу. Економічні та екологоекономічні збитки. Економічна ефективність охорони природи. Екологічні
показники продукції. Система ринкових механізмів економічного
регулювання і стимулювання у сфері природоохоронної діяльності.
Економічний механізм охорони й раціонального використання водних
ресурсів, земель, атмосферного повітря, надр, лісів, рослинних і тваринних
ресурсів.
Суспільно-географічний комплекс Волинської області
Адміністративна область як суспільно географічний комплекс.
Структура, методи досліджень та прогнозування розвитку обласного
суспільно-географічного комплексу. Умови, ресурси та чинники розвитку
обласного суспільно-географічного комплексу. Населення Волинського СГК.
Промисловий комплекс: паливно-енергетичний, машинобудівний,
будівельно-індустріальний, лісопромисловий. Комплекс галузей легкої
промисловості. Комплекс невиробничої сфери: освітньо-виховний,
оздоровчий, культури. Агропромисловий комплекс Волинської області.
Транспортні зв’язки обласного СГК. Зовнішньоекономічні зв’язки

Волинської області. Районування Волинського СГК. Економічні райони і
міста обласного комплексу. Південний (Лісостеповий) підрайон. Північний
(Поліський) підрайон.
Географія промисловості
Значення промисловості в господарському комплексі. Об’єкт, предмет
та завдання географії промисловості. Історія розвитку географії
промисловості. Суть поняття «територіальна організація промисловості».
Закономірності і принципи територіальної організації промисловості. Суть
поняття «чинник територіальної організації промисловості». Характеристика
головних чинників. Форми суспільної організації суспільного виробництва.
Поняття про галузь промисловості. Функціонально-галузева структуру
промисловості.
Класифікація
галузей
промисловості.
Поняття
«енерговиробничий цикл». Методика визначення галузей спеціалізації
промислового комплексу. Виробничі зв’язки промисловості. Функціональнотериторіальна структура промисловості. Елементи територіальної структури
промисловості. Галузеве та територіальне управління господарством.
Краєзнавство
Суть географічного краєзнавства. Його предмет, значення та головні
функції. Вимоги і правила відбору навчального краєзнавчого матеріалу.
Зміст краєзнавчого принципу навчання та його відображення у
літературних джерелах. Методична та методологічна значимість краєзнавчих
пошуків при формуванні географічних знань.
Історія розвитку географічного краєзнавства. Вклад Коменського Я. А.
у розвиток краєзнавства. Краєзнавча діяльність Татіщева В. М. та
Ломоносова М. В. Педагогічний внесок Ушинського К. Д. у розвиток
шкільного географічного краєзнавства. Географічне краєзнавство у
радянський період. Географічне краєзнавство на нинішньому етапі розвитку
нашої держави.
Історія діяльності наукового Товариства дослідників Волині. Вклад
Тутковського П. А. у його розвиток. Наукова діяльність ТДВ у нинішній час.
Об’єкти краєзнавчих досліджень. Зміст і значення природного
краєзнавства. Характеристика об’єктів природного краєзнавства. Зміст і
значення економічного краєзнавства. Характеристика об’єктів економічного
краєзнавства. Методичні особливості вивчення об’єктів краєзнавства.
Методи досліджень у краєзнавстві. Основні форми туристськокраєзнавчої роботи та їх відображення у літературних джерелах. Організація
навчальних екскурсій з географії. Краєзнавчі гуртки та особливості їх роботи.
Туристські походи та їх організація. Особливості роботи краєзнавчого музею.
Системний підхід до організації краєзнавчої роботи. Зв’язок
краєзнавчої роботи на різних етапах вивчення географії. Взаємозв’язок
краєзнавчої роботи на уроці та у позаурочний час. Методичні особливості
поступового територіального розширення та поглиблення краєзнавчих

досліджень впродовж вивчення географії.
Методика викладання географії
Зміст та предмет дослідження курсу «Методика викладання географії».
Структура курсу. Головні завдання та сучасні проблеми, що стоять перед
методичною наукою. Зв’язок методики викладання географії з іншими
науками.
Історія розвитку методики викладання географії. Сучасні психологопедагогічні дослідження у галузі методики географії в Україні. Навчальні
посібники та підручники відомих українських методистів.
Зміст та характеристика принципів навчання. Поняття про методи та
прийоми навчання. Класифікація методів навчання. Технології використання
методів навчання у процесі формування знань.
Характеристика засобів навчання географії та їх класифікація.
Технології використання засобів навчання на уроках географії. Методичні та
наочні посібники для вчителів.
Загальна характеристика форм організації навчання. Урок як основна
форма навчання. Вимоги до уроку. Характеристика структурних компонентів
уроку географії та методичні особливості їх використання.
Типи уроків географії та методичні особливості їх проведення.
Підготовка вчителя до уроку. Нетрадиційні уроки географії та методичні
особливості їх проведення.
Значення, зміст, структура та методичні особливості вивчення
географічних курсів у загальноосвітній школі: географії у 6-му класі;
географії материків і океанів; фізичної географії України; економічної і
соціальної географії України; соціально-економічної географії світу.
Методика організації позаурочної роботи з географії. Організація
науково-педагогічних досліджень при формуванні географічних знань.
Характеристика
методів
науково-педагогічних
досліджень.
Види
експериментів та методика їх проведення. Основні етапи методичного
дослідження.
Суспільно-географічна картографія
Предмет та методи суспільно-географічного картографування. Історія
суспільно-географічної картографії в Україні. Основні принципи складання
суспільно-географічних карт. Зміст карт, їх глибина, точність, сучасність,
закінченість, виділення головного, єдність в показниках, у часі, оформленні
карти. Метод, спосіб, прийом картографування. Основні методи складання
суспільно-географічних карт. Тематика та зміст суспільно-географічних карт.
Метричність і символічність відображень. Умовні позначення. Легенди
суспільно-географічних карт. Засоби і способи суспільно-географічного
картографування.
Географія транспорту
Роль і місце транспорту в економіці України. Основні поняття

транспортної системи. Факторний аналіз формування та роботи транспортної
системи і окремих видів транспорту. Структура транспортної системи та її
характеристика.
Функціональна
структура.
Галузева
структура.
Територіальна структура. Типи транспортної мережі. Типологія
транспортних вузлів. Формування транспортних зв’язків та їх класифікація.
Роль і значення залізничного транспорту в господарському комплексі
держави. Територіальні особливості залізничного транспорту України.
Структура
та
особливості
роботи
автомобільного
транспорту.
Характеристика і класифікація автомобільних доріг загального користування.
Сучасний стан і загальні проблеми автодорожнього господарства.
Економіко–географічна характеристика повітряного транспорту України.
Економіко–географічна характеристика водного транспорту України.
Економіко–географічна
характеристика
трубопровідного
транспорту
України.
Географія АПК
Агропромислова інтеграція – важливий напрямок аграрної політики,
засіб вирішення продовольчої проблеми. Теоретико-методичні основи
функціонування агропромислового комплексу (АПК). Функціональні зв’язки
АПК: зовнішні і внутрішні. Ознаки типізації АПК. Основні методи
розміщення АПК. Особливості територіальної організації і комплекснопропорційного розвитку основних сфер АПК. Оцінка галузевої структури
АПК (на прикладі України) та основні проблеми цього розвитку.
Територіальна і управлінська структура АПК. Роль зовнішніх економічних
зв’язків у розвитку АПК.
Історична суспільна географія
Теоретико-методичні основи вивчення історичної географії. Історикосуспільно-географічна характеристика найдавніших державних утворень на
території України. Історична суспільна географія України-Русі ІХ-ХШ cт.
Історична суспільна географія Галицько-Волинського князівства ХІ – перша
половина ХIV cт. Історична суспільна географія України у Литовський та
Польський періоди (XIV перша половина XVII cт.). Історична суспільна
географія України козацької доби (друга половина XVI – XVIII cт.).
Історична суспільна географія України у складі Російської та АвстроУгорської імперій (кінець XVIII – поч. XX ст.). Історична суспільна географія
України ХХ ст.
Географія науки і культури
Наукова та географічна картина світу. Основні сфери науки і техніки.
Роль науки в житті суспільства. Інновації та їх види. Загальногеографічні і
фізико-географічні концепції. Концепції соціально-географічної географії.
Територіальне розміщення науково-дослідних закладів географічної науки.
Територіальне розміщення вищих навчальних закладів.

Географічна наука в Західній Європі у ХVІІІ-ХІХ ст. Географічна наука
в Росії в ХІХ-ХХ ст. Географічна наука і освіта на рубежі ХХ-ХХІ ст.
Історія доколумбівських цивілізацій: поява латиноамериканців,
північноамериканські індійці, цивілізація майя. Географія світових
цивілізацій. Географія світових культур. Зародження й становлення
культури.
Географія
світової
культури:
західноєвропейська,
північноамериканська, південноазійська. Географія світових релігій:
християнство, буддизм, іслам.
Територіально-виробничий комплекс і економічне районування
Теоретичні основи територіально-виробничого комплексоутворення.
Формування та розвиток територіально-виробничих комплексів. Світовий
досвід формування ТВК. Класифікація, типологія, територіальна організація
та структура ТВК.
Процес економіко-географічного районування. Енерговиробничі цикли.
Види суспільно-географічного районування. Територіально-виробничі
комплекси України. Міжгалузеві та галузеві територіально-виробничі
комплекси України.
Територіальна організація продуктивних сил
Суть терміну «продуктивні сили». «Розміщення виробництва»,
«розміщення продуктивних сил», «територіальна організація продуктивних
сил»: суть, спільні та відмінні риси. Суть категорії «територіальна організація
продуктивних сил» основні визначення і поняття. Суть терміну «розміщення
продуктивних сил» і його значення в територіальній організації
господарського комплексу країни. Територіальна структура – основа
територіальної організації продуктивний сил, елементи прояву.
Характеристика елементів виробництва територіальної організації
продуктивних сил. Зміст і функції понять «розміщення» та «територіальна
організація». Теорії та концепції розвитку і розміщення продуктивних сил.
Основні закони і закономірності територіальної організації продуктивних
сил. Принципи розміщення суспільного виробництва. Систематизація
чинників розміщення і територіальної організації продуктивних сил. Аналіз
тенденцій розвитку. Фактор робочої сили (трудовий). Характеристика
трудових ресурсів України. Історико-економічні передумови територіальної
організації продуктивних сил. Роль форм суспільної організації виробництва,
як передумов територіальної організації продуктивних сил. Економічні
вигоди
територіального
поділу
праці.
Територіально-виробниче
комплексоутворення – раціональна форма територіальної організації
продуктивних сил. Економічне районування як науковий метод
територіальної організації продуктивних сил.
Проблеми комплексного розвитку території
Необхідність дослідження соціально-економічного розвитку регіону.
Розуміння поняття «комплексність» у географічній науці в сучасний період

розвитку економіки. Фактори формування. Ознаки «комплексності» території.
Планування та прогнозування в системі комплексного розвитку території.
Показники регіональної асиметрії. Етапи дослідження соціальноекономічного розвитку регіону. Мета та завдання дослідження комплексного
розвитку території. Методи аналізу комплексного соціально-економічного
розвитку території. Оцінка природних, економічних і соціальних умов
розвитку території у формуванні комплексного розвитку території. Показники
(коефіцієнти) спеціалізації окремих галузей виробництва в регіоні
(характеристика). Особливості плану економіко-географічної характеристики
території (за М.М. Баранським).
Регіонознавство
Поняття про регіонознавство: різні підходи Теоретичні основи
регіонознавства. Форми і процеси просторової диференціації. Простір,
структурний геопростір. Одиниці геопростору. Регіонознавство – синтез
наукових знань. Функції «перехресного запилення». Інтерпретація
континент-регіон. Регіонознавство-країнознавство-краєзнавство. Етнічний і
демографічний чинники регіоналізму. Конфесійний чинник регіоналізму.
Політико-географічний чинник регіоналізму. Цивілізації світу. Західна
Європа. Центральна і Східна Європа. Азія. Африка. Північна Америка.
Південна Америка. Австралія та Океанія. Регони України.
Управління розвитком регіону
Вступ. Об’єкт, предмет та методи управління розвитком регіону.
Поняття «регіон». Значення регіонального підходу до оцінки стану економіки
країни.
Історичні аспекти еволюції проблеми управління розвитком
регіону. Теорії економічного розвитку регіонів. Принципи управління
регіональним розвитком.
Державна стратегія управління місцевим і регіональним
розвитком. Основні напрями вдосконалення системи територіальної
організації державної влади та системи місцевого самоврядування. Етапи
реалізації Державної стратегії та її нормативно-правове забезпечення.
Інструменти управління регіональним розвитком. Регіональна
політика, як визначальна складова УРР. Інструменти управління
регіональним розвитком. Методичні підходи до розробки регіональних
галузевих програм.
Формування регіональних ринків. Міжрегіональна торгівля.
Економічне районування регіональних ринків та їх типізація. Формування
інфраструктури регіональних ринків та механізму їх регулювання.
Управління міжрегіональною торгівлею.
Регулювання ринків депресивних регіонів. Визначення поняття
“Депресивні території”. Заходи державного стимулювання розвитку
депресивних територій. Управління розвитком депресивних територій.
Програма подолання стану депресивності території.

Суспільно–географічне прогнозування розвитку регіону. Сучасні
напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку та
прогнозування. Суспільно-географічний прогноз регіонального розвитку.
Аналіз та оцінювання розвитку регіону. Чинники регіонального
розвитку. Закономірності регіонального розвитку. Аналіз еволюційності
регіонального розвитку. Рейтингові оцінки регіонального розвитку.
Продовольча безпека та напрями формування і функціонування
продовольчих ринків. Загальні засади формування та регулювання ринку
продовольчої продукції і сировини. Особливості формування і
функціонування продовольчого ринку України.
Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України.
Диспропорційний характер регіонального розвитку. Регіональна соціальноекономічна дезінтеграція України.
Особливості Європейського регіоналізму. Поняття Єврорегіон.
Пріоритети регіональної політики ЄС. Інститути, що забезпечують
регіональний розвиток. Нормативна база ЄС. Програми розвитку регіону.
Економічний потенціал регіону
Вступ. Об’єкт, предмет та методи економічного потенціалу регіону.
Наукові підходи до розуміння сутності економічного потенціалу. Структура
економічного потенціалу. Економічні показники. Методики оцінки
економічного потенціалу.
Структура економічного потенціалу регіону. Природно-ресурсний
потенціал. Виробничий потенціал. Трудовий потенціал. Фінансовий
потенціал. Інноваційний потенціал. Інвестиційний потенціал. Науковий
потенціал. Інфраструктурний потенціал.
Економічний потенціал Західно-Поліського регіону. Економічний
потенціал Карпатського регіону. Економічний потенціал Подільського
регіону. Природно-ресурсний потенціал регіону. Господарський розвиток
регіону. Проблеми соціально-економічного розвитку регіону. Економічний
потенціал Столичногой регіону. Економічний потенціал Центрального
регіону. Економічний потенціал Причорноморського регіону. Економічний
потенціал
Північно-Східного
регіону.
Економічний
потенціал
Придніпровського регіону. Економічний потенціал Донецького регіону.
Критерії оцінювання знань вступників
Фахове випробування проводяться у письмовій формі за тестовими
технологіями. Результат вступного випробування з фаху оцінюється за 100
бальною шкалою від 100 до 200 балів. За кожну правильну відповідь
тестового завдання (10 завдань) вступнику нараховується 10 балів.
Рівень підготовки вступника
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки
вступника:
200–180 балів;

179–160 балів;
159–140 балів;
139–100 балів.
1 рівень (високий): 200–180 балів виставляється вступникам, які в
повному обсязі виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували
обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують
ними при розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність
аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові
завдання) розв’язані (виконані) правильно, без помилок.
2 рівень (середній): 179–160 балів виставляється за умови достатньо
повного виконання завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути
правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні
уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути
допущено декілька несуттєвих помилок.
3 рівень (достатній): 159–140 балів виставляється за знання, які
продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний
характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без
глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що
вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної
дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.
4 рівень (низький): 139–100 балів виставляється за неправильну або
поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння
поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не
знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує
вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.
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