
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАКУЛТЕТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ 

Изпитът цели проверка на знания и умения, свързани с географията на 

България, съобразени със следното тематично съдържание: 

1. Географско положение, граници и големина  

2. Релеф и полезни изкопаеми  

3. Климат и води 

4. Почви, растителност и животински свят  

5. Природогеографски области (Дунавска равнина, Старопланинска 

област, Краищенско-Средногорска област, Тракийско-Странджанска 

област, Рило-Родопска област, Пирин и долината на река Места, 

Българско черноморско крайбрежие) 

6. Население на България (брой, разпределение, движение и структура 

на населението, демографски проблеми) 

7. Селища на България 

8. Национално стопанство – отраслова и териториална структура 

9. Първичен    сектор – обща характеристика. Характерни особености 

10. Земеделие   

11. Вторичен сектор – обща характеристика. Особености на тежката и 

леката промишленост 

12. Енергетика  

13. Металургия, машиностроене и химическа промишленост 

14. Лека промишленост  

15. Хранително-вкусова промишленост  

16. Третичен сектор  – обща характеристика. Особености 

17. Транспорт  

18. Туризъм  

19. Регионална   география – същност. Райони на планиране в България 

20. Югозападен район  

21. Южен централен район  

22. Югоизточен район  

23. Североизточен район 

24. Северен   централен район  

25. Северозападен район  
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ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАКУЛТЕТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ 

 

Първи компонент – проверка на географската грамотност на 

кандидат-студентите 

Целта е да се провери и оцени степента на географските знания и умения 

на кандидат-студентите. Включените въпроси и задачи са със 

структуриран отговор (закрити въпроси и задачи).  

Общият брой на тестовите задачи е 30. Максималният брой точки е 70. 

 

Втори компонент – проверка на знанията и на уменията на кандидат-

студентите чрез изпълнение на практическа задача 

Изисква се изпълнение на една практическа задача. Осъществява се 

анализиране и интерпретиране на географска информация; проверяват се 

знания за географски обекти и пространствената ориентация на картна 

основа; извършва се анализиране на графични и статистически материали 

и други източници на географска информация. 

Максималният брой точки от изпълнението на двете задачи е 15. 

 

Трети компонент – проверка на умението да се изгражда географски 

текст 

Целта е да се провери умението на кандидат-студентите за проследяване и 

съпоставяне на различни географски явления и процеси, за подбор на 

факти и аргументиране на формулирани твърдения, за аналитично 

излагане на знания в обобщен вид, за формулиране на изводи и умение да 

се изгражда научно изложение и да се демонстрира висока езикова 

култура. 

Чрез него се цели да бъдат проверени способностите на 

кандидатстудентите да защитават в писмена форма собствената си гледна 

точка по актуални въпроси. 

Изискването за обем на изложението е до 2 страници. Максималният брой 

точки, които кандидат-студентите могат да получат, е 15. 

 

Окончателната оценка от изпита е обща за трите компонента и се формира 

като отношение 70: 15 : 15. 

 

Времетраенето на изпита е 2 астрономически часа. 


