3
ЗМІСТ
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ....................................................................... 4
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ ................................... 4
3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ…………………………....................... 6
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ....................... 13
5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................ 14

4
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму вступного іспиту з географії розроблено за програмами
зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу
освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та при вступі
на другий (або третій) курс ступеня бакалавр осіб, які здобули базову або
повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю
або при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Мета вступного іспиту – перевірка рівня теоретичної та практичної
підготовки абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які
вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра та мають право
складати вступні іспити згідно з Правилами прийому до Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Вступник повинен знати:
 Об’єкт та предмет вивчення географії, місце географічних дисциплін у
системі наук, видатних дослідників території України; елементи градусної
сітки, класифікацію карт, способи орієнтування на місцевості; внутрішню
будову Землі, особливості руху літосферних плит; будову і склад атмосфери,
компоненти погоди, їх характеристику, кліматотвірні чинники, просторове
розташування кліматичних поясів; частини світового океану та вод суходолу,
просторове розміщення найважливіших гідрографічних об’єктів за картою;
послідовність характеристики природного комплексу океану; алгоритм
характеристики материка за типовим планом; особливості фізикогеографічного положення материків, історію досліджень материків та
територій, тектонічні структури, основні форми рельєфу та корисні копалини
материків; класифікацію природних ресурсів, сучасні екологічні проблеми
взаємодії суспільства і природи; знати розміри держави, країни, з якими
Україна має кордони, як формувалася територія України, сучасний
адміністративно-територіальний устрій; основні орографічні одиниці
України; найбільші родовища корисних копалин України і їх розміщення на
карті; генетичні типи грунтів в межах України, найпоширеніші види рослин і
тварин; основні одиниці фізико-географічного районування України;
географічне положення та межі природних зон, природоохоронні території в
межах зон; категорії природно-заповідного фонду; предмет вивчення
економічної і соціальної географії; галузевий склад, структуру галузей, їх
типи; галузеву і територіальну структуру сільського господарства; основні
види транспорту; склад соціальної сфери; кількість населення України,
країни з найбільшою українською діаспорою; національний склад населення
України, етнографічні групи і основні релігійні громади України; географію
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трудових ресурсів України; галузі виробничої і невиробничої сфери України;
найбільші підприємства, їх типи і проблеми функціонування; особливості
розвитку рослинництва і тваринництва; галузі соціальної сфери; основні види
транспорту в Україні, міжнародні транспортні коридори; економічні райони
України; етапи формування політичної карти світу, регіональний поділ країн
світу, розміщення на карті держав світу та їхніх столиць; кількість населення
світу і найбільших країн та його густоту в окремих регіонах, розміщення на
карті найбільших мегаполісів світу; види природних ресурсів та
територіальні особливості їх розміщення; етапи формування світового
господарства; склад регіонів світу, особливості розміщення та формування
населення, господарства.
 основні поняття: біосфера, грунт, географічна оболонка, природний
комплекс, географічний пояс, природна зона, платформа, щит, плита, область
складчастості, геоекологічна ситуація, природний приріст населення,
природний рух населення, депопуляція, еміграція, імміграція, сальдо
міграції, місто, село, агломерація, урбанізація, субурбанізація, система
розселення, трудові ресурси, економічно активне населення, зайнятість
населення, безробіття, географічне середовище, ресурсозабезпеченість,
природокористування, господарство, національний господарський комплекс,
міжнародний географічний поділ праці, науково-технічна революція, галузь,
міжгалузевий комплекс, територіальна структура господарства, валовий
національний продукт, національний доход, транспортний комплекс,
транспортний вузол, вантажообіг, пасажирообіг, економічний район, країна,
держава, залежна країна, етнос, нація, народ, народність, глобальні проблеми
людства.
Вступник повинен вміти:
 розрізняти методи географічних досліджень; зображення земної поверхні
на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку,
картографічні проекції та види спотворень;
 пояснювати вплив внутрішніх і зовнішніх процесів літосфери на
формування рельєфу, закономірності розміщення основних форм рельєфу та
родовищ корисних копалин;
 визначати типи клімату за кліматичними діаграмами; за картою
географічне положення водних об’єктів; за тематичними картами
закономірності формування рельєфу, клімату, природних комплексів;
 порівнювати органічний світ різних частин Світового океану; особливості
природних умов території України в різні геологічні ери; зональні природні
комплекси України за типовим планом; природні ресурси морів України;
структуру зайнятості населення в основних сферах господарства країн та
регіонах світу;
 аналізувати географічні дослідження світу та України в різні історичні
епохи; взаємозв’язки між компонентами погоди та клімату та причини їх
добових і річних змін; схему світового кругообігу води, роль Світового
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океану в географічній оболонці; взаємодію компонентів природи у
природному комплексі на суходолі та океані; рухи води в океані та схему
океанічних течій; взаємозв’язок тектонічних структур, форм рельєфу та
закономірностей розміщення корисних копалин на материках; води суходолу
та природні зони материків; види забруднення навколишнього середовища та
основні джерела їх надходження; тектонічну карту; причини виникнення і
наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території України, їх
поширення; закономірності в розподілі поверхневих та підземних вод на
території України; схему фізико-географічного районування; зміни
природних компонентів під впливом господарської діяльності людини та
вплив геоекологічної ситуації на здоров’я людини; зв'язок економічної та
соціальної географії з іншими науками; міграції та їх види; карту густоти
населення, діаграми статевої та вікової структури населення; причини змін у
системі розселення населення; особливості розвитку галузей промисловості;
особливості національного складу населення в різних регіонах України;
особливості розміщення міських агломерацій, сільських поселень, їх
соціальні проблеми; забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів
України, їхній кількісний і якісний склад, структуру зайнятості; показники
економічного розвитку країни; карту сільськогосподарської спеціалізації;
причини й наслідки господарських відмінностей різних районів України;
особливості сучасної соціально-економічної типології країн світу; за
діаграмами та картограмами демографічні показники населення світу,
проблеми зайнятості; співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих
регіонах та країнах світу; розміщення провідних галузей промисловості
світу; сутність, причини виникнення, особливості та можливі шляхи
розв’язання кожної з глобальних проблем людства.
3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
1. Загальна географія
Тема. 1.1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень.
Об’єкт та предмет вивчення географії. Джерела географічних знань. Методи
географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи
Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники.
Географічні дослідження України в різні історичні епохи. Вітчизняні вченігеографи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.
Тема. 1.2. Способи зображення Землі.
Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі,
аерофотознімку, космічному знімку. Картографічні проекції та спотворення.
Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт. Топографічні карти та їх
практичне використання. Визначення напрямків, географічних координат
об’єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів.
Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних
картах. Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками.
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Тема. 1.3. Літосфера та рельєф.
Внутрішня будова Землі. Будова та типи земної кори. Геологічне
літочислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси
в літосфері. Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів.
Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють
земну поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні
форми земної поверхні. Рельєф дна Світового океану. Значення рельєфу в
господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф.
Тема. 1.4. Атмосфера та клімат.
Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення. Сонячна радіація та її
розподіл в атмосфері й на земній поверхні. Теплові пояси та їх межі (тропіки
і полярні кола). Температура земної поверхні та повітря. Атмосферний тиск
та його вимірювання. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри.
Циклони й антициклони. Вода в атмосфері. Вологість повітря. Хмари.
Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі.
Повітряні маси й атмосферні фронти. Кліматичні пояси та області.
Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до
морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні коливання
її метеорологічних елементів. Спостереження за погодою та її прогнозування.
Вплив клімату та погоди на господарську діяльність.
Тема. 1.5. Гідросфера.
Поняття «гідросфера» та її основні частини. Світовий океан та його частини:
океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в океані. Рух води в Світовому океані.
Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові
басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження. Болота.
Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води. Джерела. Штучні водойма.
Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності
людини.
Тема. 1.6. Біосфера.
Біосфера, її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності.
Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ і океану. Вплив біосфери на
інші оболонки. Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери.
Тема. 1.7. Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі.
Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної
оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність,
комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних
комплексів під господарської діяльності людини.
2. Географія материків і океанів.
Тема. 2.1. Предмет вивчення географії материків і океанів.
Поняття «материк» і «частина світу». Основні географічні закономірності
розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату,
географічних поясів та природних зон. Формування зональних та азональних
природних комплексів на материках.
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Тема. 2.2. Океани: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан,
Північний Льодовитий океан.
План характеристики природного комплексу океану. Особливості фізикогеографічного положення океанів. Історичні відомості про освоєння та
дослідження різних частин Світового океану. Тектонічні структури та рельєф
дна океанів. Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні
течії. Своєрідність органічного світу океанів. Природні ресурси океанів та їх
використання. Проблема забруднення океанічних вод.
Тема. 2.3. Материки: Африка, Австралія, Антарктида, Південна та
Північна Америка, Євразія.
План географічної характеристики материка. Особливості фізикогеографічного положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та
освоєння материків. Тектонічні структури. Основні форми рельєфу. Корисні
копалини та закономірності їх розміщення. Загальні особливості клімату.
Води суходолу: головні річкові системи, озера, басейни підземних вод.
Природні зони та закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового,
рослинного покриву та тваринного світу.
Своєрідність і унікальність органічного світу Австралії.
Висотна поясність в Андах.
Роль давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу Північної
Америки. Найбільші озера, їх походження. Висотна поясність Кордильєр.
Природоохоронні території Північної Америки.
Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне
співробітництво у дослідженні природних умов і природних ресурсів.
Українська дослідна станція «Академік Вернадський».
Особливості берегової лінії Євразії. Сейсмічно активні області. Багаторічна
мерзлота.
Зміна природи людиною.
Тема. 2.4. Земля – наш спільний дім.
Взаємодія людини і природи. Природні ресурси материків і океанів, їх
класифікація. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом
господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних
комплексах материків і океанів. Проблема забруднення навколишнього
середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження.
Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи.
3. Фізична географія України
Тема. 3.1. Україна та її географічні дослідження.
Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний
поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України
стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній карті
світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення.
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Тема. 3.2. Природні умови і ресурси України
Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Мінерально-сировинні
ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характеристика та
господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.
Основні кліматотвірні чинники України. Загальні риси клімату. Розподіл
температури повітря і опадів на території України. Сезонні особливості
клімату.
Загальні гідрологічні особливості території України. Основні річкові
басейни. Канали. Озера і водосховища. Водні ресурси України, шляхи їх
раціонального використання та охорони.
Ґрунтовий покрив. Карта ґрунтів України. Земельні ресурси України.
Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення
рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків. Різноманітність
видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, водойм,
Українських Карпат і Кримських гір. Рослинні і тваринні ресурси, заходи з їх
збереження і відтворення.
Тема. 3.3. Природні комплекси України.
Умови розвитку й характерні риси природних комплексів. Ландшафти та їх
класифікація. Фізико-географічне районування України.
Мішані та широколистяні ліси. Лісостеп. Степ.
Українські Карпати. Кримські гори.
Чорне та Азовське моря.
Господарська характеристика природних зон. Проблема використання
ресурсів природних зон й охорони природи.
Тема. 3.4. Використання природних умов і ресурсів та їх охорона.
Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища.
Вплив геоекологічної ситуації на населення.
Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд.
Категорії природно-заповідного фонду. Національна екологічна мережа.
4. Загальні положення економічної та соціальної географії
Тема. 4.1. Вступ.
Предмет економічної і соціальної географії. Економічна та соціальна
географія в системі географічних наук. Методи економіко-географічних
досліджень.
Тема. 4.2. Населення.
Поняття «природний рух населення». Демографічні процеси і демографічна
політика. Механічний рух (міграції) населення. Внутрішні і зовнішні
міграції. Статево-віковий склад населення, його наслідки.
Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Міські
агломерації. Типи міст за розмірами та за функціями. Типи сільських
поселень, особливості їх розміщення.
Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість
населення», «безробіття».
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Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.
Природокористування: раціональне і нераціональне.
Тема. 4.3. Господарство
Поняття про господарство і національний господарський комплекс.
Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Поняття «НТР» та її
основні риси. Галузева структура господарства. Поняття про територіальну
структуру господарства.
Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний
продукт, валовий доход.
Промисловість як сфера матеріального виробництва. Галузева структура
паливної
промисловості.
Сировинна
база.
Вугільна,
нафтова,
нафтопереробна, газова промисловість. Електроенергетика як складова ПЕК.
Основні типи електростанцій. Альтернативні способи одержання енергії.
Чорна та кольорова металургія: сировинна база, чинники розміщення
підприємств галузі.
Роль машинобудування у господарстві держави. Галузева структура.
Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Чинники розміщення: наукоємні,
трудомісткі і металомісткі галузі.
Хімічна промисловість: галузева структура, природно-сировинна база,
використання відходів.
Лісова та деревопереробна промисловість, целюлозно-паперове і лісохімічне
виробництво, промисловість будівельних матеріалів, легка промисловість,
харчова промисловість: галузева структура та значення, чинники
розміщення.
Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева структура
сільського господарства. Природно-географічні фактори розвитку сільського
господарства. Меліорація земель. Галузева структура і особливості
рослинництва. Тваринництво, його структура та кормова база.
Роль транспорту в розвитку господарства країни. Види транспорту:
залізничний, автомобільний, водний, повітряний, трубопровідний.
Галузі соціальної сфери. Сфера послуг. Галузі виробництва товарів
народного споживання.
5. Економічна і соціальна географія України
Тема. 5.1. Населення України
Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова
структура населення. Територіальні чинники розміщення та густоти
населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Міграція
населення, її види та причини. Українська діаспора та причини її виникнення.
Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності
духовної культури населення (мова, релігії, звичаї).
Система розселення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи
міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та
його територіальні відмінності.
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Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та
невиробничій сфері. Проблеми зайнятості та її географічні аспекти.
Тема. 5.2. Господарство України
Основні риси структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та
територіальної організації господарства.
Загальна характеристика розвитку та розміщення промисловості. Галузева
структура, спеціалізація. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та
розміщення промисловості.
Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Вугільна
промисловість: райони видобутку бурого та кам’яного вугілля, проблеми та
перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони
нафто і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва.
Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів
електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку
паливної промисловості та енергетики. Альтернативні джерела енергії.
Металургійна промисловість: структура, місце і роль у господарстві.
Чинники розвитку та розміщення. Сировинна база.
Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у
господарстві. Структура галузі і принципи розміщення окремих виробництв.
Хімічна промисловість. Значення, місце і роль. Сировинна база. Галузева
структура. Географія окремих виробництв промисловості. Проблеми і
перспективи розвитку.
Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство
(лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблема відтворення і
раціонального використання лісових ресурсів.
Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне
виробництво.
Промисловість будівельних матеріалів. Чинники розвитку і розміщення.
Сировинна база.
Легка промисловість. Художні промисли. Географія текстильної, швейної,
трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості. Основні центри художніх
промислів.
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації,
принципи розміщення і географія.
Роль, місце і значення сільського господарства. Меліорація земель.
Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур, картоплі
й овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство. Тваринництво. Рибне
господарство.
Галузева структура і значення соціальної сфери. Рекреаційно-туристське
господарство.
Основні види транспорту, їх характеристика. Особливості розміщення.
Географія перевезень. Залізнична мережа України. Автомобільний
транспорт, найважливіші автомагістралі. Водний транспорт, річкові та
морські порти. Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт.
Зовнішньоекономічні зв’язки України.
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Тема. 5.3. Економіко-географічні райони України.
Економіко-географічна характеристика (за типовим планом: економікогеографічне положення та його господарська оцінка; природні умови і
ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної
структури господарства; промисловість та її структура; характеристика
основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та
географія; зовнішньоекономічні зв’язки; регіональні відмінності.
Економічне районування. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний,
Столичний, Центральний, Причорноморський, Подільський, ПівнічноЗахідний,
Карпатський
райони
(коротка
економіко-географічна
характеристика).
6. Економічна та соціальна географія світу
Тема. 6.1. Загальна економіко-географічна характеристика світу.
Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Форми правління
й адміністративно-територіальний поділ країн. Сучасна політична карта
Європи, Азії. Африки, Америки, Австралії й Океанії. Міжнародні організації.
Кількість населення світу та його динаміка. Етнічний (національний) склад
населення. Найчисленніші народи і мовні сім’ї. Релігії народів світу.
Нерівномірність розміщення населення на Землі. Міське населення.
Агломерації, мегаполіси. Процеси урбанізації. Сільське населення світу.
Міграційні процеси.
Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні,
Світового океану.
Географія промисловості світу. Світова паливно-енергетична система.
Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика
світу. Чорна і кольорова металургія світу, основні райони розміщення.
Машинобудування світу: географія основних галузей.
Географія сільського господарства. Особливості розвитку і розміщення
галузей рослинництва та тваринництва.
Географія транспорту. Розвиток та розміщення найважливіших видів
транспорту.
Міжнародні економічні зв’язки.
Міжнародний туризм та його різновиди.
Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична,
продовольча, бідності, війни і миру. Освоєння ресурсів Світового океану та
шляхи їх розв’язання.
Тема. 6.2. Регіони та країни світу.
Економіко-географічна характеристика регіонів та окремих держав (за
типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська
оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості
галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її
структура; характеристика основних галузей сільського господарства;
транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв’язки;
регіональні відмінності).
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Загальна характеристика країн Європи. Німеччина, Велика Британія,
Франція, Польща, Росія.
Загальна характеристика країн Азії. Японія, Китай, Індія.
Країни Америки. США, Канада.
Загальна характеристика країн Латинської Америки.
Загальна характеристика країн Африки.
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступний іспит проводиться у формі тестування.
Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку
реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за
проведення вступного випробування, попередньо складає необхідні
екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, тестові завдання,
критерії оцінювання відповіді вступника.
Тестові завдання складаються відповідно до Програм вступних іспитів.
Програми вступних іспитів оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені
В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).
Вступний іспит проводиться у строки, передбачені Правилами прийому
до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Розклад
вступних
іспитів,
що
проводяться
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і
оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені
В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не
пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на
навчання за відповідними ступенями та формами навчання.
На тестування вступник з'являється з паспортом або свідоцтвом про
народження у випадку відсутності паспорта.
Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань,
для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей.
Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну
відповідь і позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру
цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант
відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 1 астрономічна
година (60 хвилин).
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня
володіння теоретичним матеріалом та практичними навичками з відповідного
конкурсного предмету за наступними критеріями.
Вступний іспит оцінюється в діапазоні від 100 до 200 балів. При цьому
встановлюється така відповідність між кількістю правильних відповідей та
отриманими балами:
1 правильна відповідь – 100 балів;
2 правильні відповіді – 105 балів;
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3 правильні відповіді – 110 балів;
4 правильні відповіді – 115 балів;
5 правильних відповідей – 120 балів;
6 правильних відповідей – 125 балів;
7 правильних відповідей – 130 балів;
8 правильних відповідей – 135 балів;
9 правильних відповідей – 140 балів;
10 правильних відповідей – 145 балів;
11 правильних відповідей – 150 балів;
12 правильних відповідей – 155 балів;
13 правильних відповідей – 160 балів;
14 правильних відповідей – 165 балів;
15 правильних відповідей – 170 балів;
16 правильних відповідей – 175 балів;
17 правильних відповідей – 180 балів;
18 правильних відповідей – 185 балів;
19 правильних відповідей – 190 балів;
20 правильних відповідей – 200 балів.
Отже, вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 200 балів.
В разі відсутності правильних відповідей виставляється 0 балів, що означає,
що вступний іспит не складено.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського,
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого
дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
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