
Характеристика сертифікаційної роботи 

ЗНО з географії 2022 року



ГЕОГРАФІЯ 

У характеристиці сертифікаційної роботи з 
географії визначено: 

структуру тесту 

час, відведений на його виконання 

конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до 
сертифікаційної роботи 

наведено схему нарахування тестових балів 



ГЕОГРАФІЯ 

Докладне ознайомлення 

з цією інформацією 

допоможе виробити 

власну стратегію 

ефективної роботи під 

час зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з географії. 



ГЕОГРАФІЯ 

Сертифікаційна 
робота з 

географії               
містить  

54 завдання 

Максимальна 
кількість балів, 

яку можна 
набрати, 

правильно 
виконавши всі 

завдання 

90 

На виконання 
сертифікаційної 

роботи відведено  

150 хвилин 



ГЕОГРАФІЯ 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за 

виконання завдань  

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–36) 

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 37–42) 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 43–48). 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих 
варіантів відповіді (№ 49–54) 



ГЕОГРАФІЯ 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді (№ 1–36).  
 

 Завдання має основу та чотири 

варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний.  

 Завдання вважають виконаним, якщо 

учасник/ця зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав/ла й позначив/ла 

відповідь у бланку відповідей А. 

0 або 1 бал: 
 1 бал, якщо вказано 

правильну відповідь;  

 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або 

вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 
 



ГЕОГРАФІЯ 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%) 

А Б В Г 

В 24,0 23,4 38,5 14,0 

34. «Малі» економічно розвинені країни Європи вирізняються 

особливим типом їхньої участі в міжнародному географічному 

поділі праці –  

А експортують переважно сировину та напівфабрикати  

Б виробляють зорієнтовану на внутрішній ринок продукцію  

В спеціалізуються на виробництві окремих видів товарів і послуг  

Г спрямовують ресурси на розвиток лише одного виду послуг 



ГЕОГРАФІЯ 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання на встановлення 

відповідності («логічні пари») (№ 37–42).  
 

 Завдання має основу та два стовпчики 

інформації, позначених цифрами (ліворуч) і 

буквами (праворуч).  

 Виконання завдання передбачає встановлення 

відповідності (утворення «логічних пар») між 

інформацією, позначеною цифрами та буквами.  

 Завдання вважають виконаним, якщо 

учасник/ця ЗНО зробив/ла позначки на 

перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок 

(букви від А до Д) у таблиці бланка 

відповідей А. 

0, 1, 2, 3 або 4 бали: 
 

 1 бал – за кожну правильно 

встановлену відповідність 

(«логічну пару»);  

 0 балів за будь-яку «логічну 

пару», якщо зроблено більше 

однієї позначки в рядку та/або 

колонці;  

 0 балів за завдання, якщо не 

вказано жодної правильної 

відповідності («логічної пари») 

або відповіді на завдання не 

надано. 



ГЕОГРАФІЯ 

 

Ключ 

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів  

0 1 2 3 4 

ДГБВ 9,5 40,8 32,7 6,2 10,8 

40. Увідповідніть промислове підприємство України з чинником його 

розміщення.  

1 завод кабельної продукції «Фуджикура» (м. Немирів, Вінницька обл.)  

2 Запорізький феросплавний завод  

3 хлібопекарське підприємство «Київхліб»  

4 металургійний комбінат повного циклу «АрселорМіттал Кривий Ріг»  

 

А науковий Б споживчий В сировинний Г енергетичний Д працересурсний 



ГЕОГРАФІЯ 

Форма / опис завдання Схема 

нарахування балів 

Завдання відкритої форми з короткою 

відповіддю (№ 43–48).  
 

 Неструктуроване завдання має основу та 

передбачає розв’язування задачі.  

 Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця 

ЗНО, здійснивши відповідні числові розрахунки, 

записав/ла, дотримуючись вимог і правил, 

кінцеву відповідь у бланку відповідей А. 

0 або 2 бали: 
 2 бали, якщо вказано 

правильну відповідь; 

 0 балів, якщо 

вказано неправильну 

відповідь, або 

відповіді не надано. 
 



ГЕОГРАФІЯ 

 

Ключ 

Розподіл учасників (%) за 

кількістю набраних балів  

0 2 

5384 89,9 10,1 

47. Яка відстань (у кілометрах) 

від місця відпочинку біля 

джерела Холодок до екватора? 



ГЕОГРАФІЯ 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором трьох правильних 

відповідей із семи запропонованих 

варіантів відповіді (№ 49–54).  
 

 Завдання має основу та сім варіантів 

відповіді, позначених цифрами, серед 

яких лише три правильні.  

 Завдання вважають виконаним, якщо 

учасник/ця ЗНО вибрав/ла й записав/ла 

три відповіді (цифри) у бланку 

відповідей А. 

0, 1, 2 або 3 бали: 
1 бал – за кожен правильно 

вказаний варіант відповіді (цифру) 

із трьох можливих; 

0 балів, якщо не вказано жодного 

правильного варіанта відповіді 

(цифри), або один варіант відповіді 

(цифра) вказано тричі, або 

відповіді на завдання не надано. 

Порядок написання цифр 

значення не має 



ГЕОГРАФІЯ 

54. Виберіть з-поміж заголовків публікацій у засобах масової інформації ті, що 

висвітлюють процеси реіндустріалізації в Німеччині.  

1 «Фермери нарощують прибуток від реалізації органічної продукції»  

2 «Нова влада планує збільшити частку відновлюваної енергетики»  

3 «Рур: кінець епохи вугілля і старт високотехнологічних виробництв»  

4 «Виробництва товарів для спорту “мігрують” з Німеччини в країни Азії»  

5 «Нанотехнології змінюють сьогодення і майбутнє німецької оптики»  

6 «Муніципалітети заохочують розвиток туризму в Альпійському регіоні»  

7 «Падіння попиту на металопродукцію у світі – виклик для металургів» 

 

Ключ 

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів  

0 1 2 3 

235 11,1 31,8 43,0 14,1 



ГЕОГРАФІЯ 

Результат виконання завдань сертифікаційної роботи буде 

зараховано (за вибором здобувача) як результат державної 

підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів 

освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти та буде використано під час прийому до 

закладів вищої освіти. 




