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1. Порядок проведення ІІ (очного) туру Всеукраїнської олімпіади ЗУНУ з 

географії 

ІІ тур Всеукраїнської олімпіади ЗУНУ з географії, який проводиться у 

письмовій формі, приймають члени предметно-методичної комісії з географії. 

Головними принципами організації та проведення випробування є наукове 

обґрунтування, об’єктивність та незалежність. 

Бланки письмових робіт роздають кожному учаснику Олімпіади в 

аудиторії, де проводиться ІІ тур Всеукраїнської олімпіади ЗУНУ з географії. 

Письмові роботи учасники Олімпіади виконують на аркушах зі штампом 

Приймальної комісії. На підготовку відповіді учасник Олімпіади має чітко 

визначений час. 

Під час проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади ЗУНУ з географії 

заборонено користуватися електронними приладами, підручниками, 

навчальними посібниками та іншими матеріалами.  

Після написання роботи учасник Олімпіади подає її разом із завданням 

членам предметно-методичної комісії.  

Результат ІІ туру Всеукраїнської олімпіади ЗУНУ з географії оголошують 

у встановленому порядку.  

 

2. Структура завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади ЗУНУ з 

географії. 

Тестове завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади ЗУНУ з географії 

(ТЗВОГ) включає 20 тестів на множинний вибір (ТМВ) і двох тестових завдань 

відкритого типу.  

 

3.  Критерії оцінювання рівня знань учасників Всеукраїнської олімпіади 

ЗУНУ з географії 

Максимальна можлива сума отриманих балів за виконання ТЗВОГ – 100 

балів. Тести на множинний вибір у структурі завдання формують перший блок. 

Вони стосуються теорії географії, фізичної, економічної і соціальної географії 

України та світу. Кожний ТМВ оцінюють у 3 бали. Максимальна можлива сума 

отриманих балів за ТМВ 60 балів Такий бал виставляють учаснику Олімпіади, 

який не зробив жодної помилки при виборі варіантів відповідей усіх ТМВ. 



Фактична сума балів за виконання ТМВ є добутком кількості правильних 

відповідей на оціночний бал за кожен ТМВ (3 бали). 

Виконання другого тестового завдання ТЗВОГ полягає у складанні 

тематичної схеми і поясненні її структури або взаємних зв'язків між її 

елементами. Для цього учаснику олімпіади необхідно на листку паперу 

формату А4 схематично зобразити структуру галузі, міжгалузевого комплексу, 

економічного району тощо. Схема виконується до відображення ієрархічних 

структурних блоків другого порядку (рис. 1). 

Рис. 1. Галузева схема АПК 

 

У даному випадку сільське господарство, переробні галузі, виробництво 

засобів виробництва, інфраструктура АПК – структурні блоки першого 

порядку, а їх складові  (рослинництво і тваринництво для с/г) – структурні 

блоки другого порядку. 

Виконання і оформлення схеми довільне, але таке, яке відображало б 

структурну сутність заданого об'єкта. При виконанні схеми дозволяються 

загально прийняті скорочення і абревіатури (АПК, ПРП, МБК, МК тощо).  

Друге тестове завдання оцінюють у 20 балів. За неповне відображення 

структурного змісту предметно-методичною комісією знімаються бали: 

С-30 – при цілковитому невиконанні тестового завдання – 20 балів; 

С-10 –  за незнання і невідображення головних структурних одиниць 

об'єкта  (елементів і блоків першого порядку) – 7 балів; 

С-6 – за незнання і невідображення структурних  елементів і блоків 

другого порядку – 4 бали; 

С-4 – за суттєві неточності і нерозуміння при відображенні взаємних 

зв'язків між елементами об'єкта – 3 бали; 

С-2 – за незначні неточності при загальному правильному виконанні 

тестового завдання – 2 бали. 

П-10 – за відсутність пояснення складеної схеми, необхідність якого 

передбачена тестовим завданням – 7 балів; 

П-5 – за неточності у поясненні складеної схеми, необхідність якого 
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передбачена тестовим завданням – 3 балів. 

Третє тестове завдання стосується економічної і соціальної географії 

світу і виконується у формі письмового викладу матеріалу. Виконане завдання 

оцінюють у 20 балів за повнотою відображення явищ: За повноту відображення 

можуть бути зняті бали: 

В-20 – за відсутність виконаного завдання – 20 балів; 

В-10 – якщо учасник Олімпіади робить суттєві помилки при висвітленні 

завдання (вказує невірно країни, райони видобутку, не знає їх розміщення, не 

знає особливостей розвитку тих чи інших країн) – 7 балів; 

В-5 – учасник Олімпіади робить незначні помилки при висвітленні 

матеріалу – 3 балів. 

При висвітленні другого і третього завдання предметно-методичною 

комісією можуть бути зняті бали: 

Л-8 – за цілковиту відсутність логіки і послідовності при висвітленні 

поставлених завдань – 6 балів; 

Л-4 – за порушення логіки і послідовності при висвітленні поставлених 

завдань – 3 бали; 

Ц-8 – за цілковите незнання чи невідображення у відповіді статистичного 

та іншого цифрового матеріалу – 6 балів; 

Ц-4 – за лише часткове і доволі неповне відображення у відповіді 

статистичного та іншого цифрового матеріалу – 3 бали; 

Ф-3 – за незнання і невідображення у відповіді суттєвих і важливих 

економіко-географічних явищ і процесів, що стосуються висвітлення 

поставленого завдання – 2 бали; 

К-3 – за незнання картографічного матеріалу, розташування економіко-

географічних об'єктів – 2 бали;    

ТВ-2 – за незнання визначень і термінів або помилки при їх висвітленні, 

що показують нерозуміння їх учасником Олімпіади – 2 бали; 

ТВ-1 – за окремі, але суттєві  неточності у визначеннях і термінах – 1 бал. 

При бальному оцінюванні рівня виконання другого і третього завдання 

предметно-методична комісія бере до уваги найсуттєвіші недоопрацювання 

учасника Олімпіади при виконанні відкритих тестових завдань. 


