
Вимоги до змісту атестаційних робіт 

11 клаc 

Географія 

 

 Завдання для ДПА зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень 

учнів, які охоплюють основні теми програми.  

Учитель готує 10 варіантів атестаційних робіт. 

 

Кожен варіант має включати тестові 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;  

 

2) завдання на визначення відповідності передбачають вибір 

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

зв’язків;  

 

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

використовують для перевірки виявлення характерних ознак окремих об’єктів 

і явищ, переліку окремих об’єктів, процесів, явищ тощо;  

 

4) завдання, що передбачають виконання різних дій практичного характеру ( 

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

таблиць, діаграм і статистичних матеріалів. 

 

5) 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 уміння для вирішення запропонованого завдання; 

 

6)завдання, що передбачають отримання правильної відповіді виконання 

певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей; 

одне з завдань серед запропонованих типів необхідно передбачити для учнів, 

що навчаються за програмою профільного рівня. 

 

7) завдання на контурній карті, що  передбачатиме нанесення на карту 

інформації відповідно завдання та розроблення легенди карти. Під час 

виконання завдання учням потрібно розробити легенду карти за всіма 

правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на 



контурній карті. В окремих випадках учні можуть скористатись чернеткою, 

якщо легенда карти буде складною. Виконуючи завдання на контурній карті, 

всі позначення і записи робляться тією ж ручкою, що й інші завдання. 

 

Виконання атестаційної роботи не передбачає користування атласами та 

іншими джерелами картографічних знань. 

 

На виконання письмової роботи для атестації відводиться 90 хвилин. 

 

Зміст тестових завдань відповідає чинним навчальним програмам для 

загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. 

Матеріал програми ДПА вміщує такі розділи: 

«Географія як наука, розвиток географічних досліджень», «Способи 

зображення Землі», «Геоіргафічні наслідки параметрів і рухів Землі як 

планети», «Літосфера та рельєф», «Атмосфера та клімат», «Гідросфера», 

«Біосфера та грунти», «Природні комплекси», «Океани: Тихий океан, 

Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан», 

«Африка, Австралія, Південна Америка,Антарктида, Північна Америка, 

Євразія» , «Географічне положення, формування території України», «Рельєф, 

тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси України», «Клімат і 

кліматичні ресурси України», «Води суходолу і водні ресурси України», 

«Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинний і тваринний світ України», 

«Ландшафти України», «Демографічні процеси та статево-віковий склад 

населення світу та України Розселення. Етнічний склад населення. Релігійний 

склад населення», «Національна економіка», « Світове господарство», 

«Сільське господарство. Лісове господарство. Добувна промисловість», 

« Обробні галузі господарства», «Транспорт. Туризм. Торгівля.Фінансові 

послуги. Комп’ютерне програмування. Наукова діяльність . Освіта. Охорона 

здоров’я» , «Регіони світу. Країни світу: економіко- географічна 

характеристика.» 

 

Підготуватись до ДПА з географії можна за збірником завдань авторів А. 

Довгань, В. Совенко, виданого 2015 року ( діюче посилання на підручник 

https://yrok.net/znodpa/dpa/geohrafiia/11/dpa-2015-geografiya-11-klas-

dovgan.html )  

 

Додаток  

Демонстраційний варіант атестаційної роботи  

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

https://yrok.net/znodpa/dpa/geohrafiia/11/dpa-2015-geografiya-11-klas-dovgan.html
https://yrok.net/znodpa/dpa/geohrafiia/11/dpa-2015-geografiya-11-klas-dovgan.html


 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 



 
 

 



 


