
 

Додаток 7 

Географія 

 

  Тестові завдання передбачають завдання різних типів і рівнів складності, 

зокрема: 

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох 

запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, 

термінів, умінь працювати із джерелами інформації (10 завдань); 

2) завдання на визначення відповідності передбачають вибір 

взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних 

зв’язків (з завдання); 

З) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, 

використовують для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих 

об’єктів і явищ, перелік окремих об’єктів, процесів, явищ тощо (2 завдання); 

4) одне завдання, яке передбачає виконання різних дій практичного 

характеру (розрахунок, визначення, опис тощо) з використанням малюнків, схем, 

таблиць, діаграм і статистичних матеріалів; 

5) два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені 

запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні 

думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати 

географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у 

новій ситуації, порівнювати географічні об’єкти і явища, пояснювати розвиток і 

просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх 

істотних ознак, встановлювати риси подібності та відмінності, переваг та 

недоліків природних та економічних умов, уміння застосовувати наявні знання і 

вміння для вирішення запропонованих завдань (2 завдання, одне з яких 

стосуватиметься курсу фізичної географії України, а інше – курсу економічної і 

соціальної географії України; 

6) два завдання, що передбачають для отримання правильної відповіді 

виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у   бланку 

відповідей; 

7) одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту 

інформації відповідно завдання та розробку легенди карти. Це завдання даватиме 

змогу визначити картографічну грамотність та знання особливостей просторового 

розміщення об’єктів і явищ. 

Отже, кожен варіант такої атестаційної роботи налічуватиме: 15 тестових 

завдань різних типів і рівнів складності; Одне завдання, що передбачає роботу з 

малюнками, схемами, таблицями, діаграмами або статистичними матеріалами; два 

завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві 

географічні задачі; завдання на контурній карті. 

На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин. Для класів з 

поглибленим вивченням географії - 120 хвилин. 

Виконання атестаційної роботи не передбачає користування атласами та іншими 

джерелами картографічних знань. 

Рекомендований посібник для підготовки http://pidruchniki.net/dpa11-geo/1047-dpa-z-

geografiyi-zbirnik-zavdan-11-klas-2015-rik.html 
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