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ВСТУП 
В Донецькому національному технічному університеті ведеться підготовка студентів на 

факультеті комп’ютерних наук і технологій денної та заочної форм навчання випускників ви-
щих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю, що відноситься до галузі знань 03 «Гуманітарні нау-
ки». Такі особи можуть брати участь у конкурсі при вступі на 1-й курс скороченої форми на-
вчання за напрямом підготовки 033 – «Філософія» за рахунок юридичних та фізичних осіб. 

Термін навчання складає 2 роки 10 місяців. 
Бакалавр за спеціальністю «Філософія» є фахівцем з філософії. Викладачем філософсь-

ких дисциплін у вищих та середньоосвітніх навчальних закладах. 
Випускники знають: основні теоретичні положення філософії та історії філософії; най-

важливіші проблеми філософії сходу, античної філософії; визначення фундаментальних філо-
софських категорій; зміст основних праць визначних представників світової філософії; зміст і 
смисл тієї чи іншої філософської теорії та її подальшу долю у розвитку історії світової та вітчи-
зняної філософії; специфіку основ антропології як науки; основні сучасні концепції виникнення 
людини; основні етапи еволюції сучасної людини; сучасні теорії виникнення і розвитку рас; 
сучасні підходи до визначення і класифікації конституцій, основні особливості і закономірності 
індивідуального розвитку людини; основні сучасні проблеми взаємодії людини з екосистемою і 
шляху їх рішення; стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку; основні етапи роз-
витку психологічної науки та методами, якими користується психологія; особливості протікан-
ня пізнавальних та емоційно-вольових процесів; орієнтуються у структурі особистісної сфери 
людини; розуміють психологію соціальних процесів; ідеї та вчення, що мали місце на основних 
етапах розвитку логіки як науки; форми теоретичного мислення (поняття, судження, умовивід); 
мову логіки як систему спеціальних символів для позначення форм думки та їх зв’язків, методи 
їх утворення та логічні дії над ними; основні закони мислення, структурні закони та правила 
окремих форм думки, терміни та визначення, що обґрунтовуються в логіці; спосіб міркування, 
який складається із доведення і спростування. 

Випускники вміють: добре аналізувати першоджерела та наукову літературу; застосову-
вати набуті знання у процесі обґрунтування своєї світоглядної та громадянської позиції щодо 
актуальних проблем сьогодення та під час вирішення професійних завдань; аналізувати істори-
чну еволюцію та сучасний розвиток філософської думки від давніх часів до сьогодення у розма-
їтті шкіл та напрямків; знати, розуміти історичну еволюцію; уявляти умови виникнення і шляхи 
можливого подолання міжлюдського протистояння; проводити картографування розселення 
людини у світі та Україні; застосовувати категоріальний апарат навчальної дисципліни; 
аналізувати зміст основних антропологічних категорій та використання їх в якості загальних 
принципів мислення; розрізняти загальні тенденції сучасних змін антропологічних тенденцій в 
Україні та світі;визначати певні психічні явища, та відрізняти їх суттєві особливості; характери-
зувати певні прояви поведінки та діяльності людини за типовими особливостями; розробляти 
напрямки самопроектування та стратегію будування оптимальних відносин; виявляти логічні 
помилки, що можливі в процесі мислення та знаходити адекватні способи їх подолання, не ва-
гатися у разі необхідності доведення чи спростування положення стосовно як власної позиції, 
так і позиції опонента. 

На 1-ий курс прискореної форми навчання мають право вступати випускники вищих на-
вчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 
спеціаліст за спеціальністю, що не відноситься до спеціальності «Філософія», при умові скла-
дання фахового вступного випробування. 

Фахове вступне випробування включає навчальну програму за дисциплінами «Історія 
східної та античної філософії», «Основи антропології», «Інформатика», «Психологія» «Логіка», 
питання з яких до підготовки для складання іспиту приведено нижче. Завдання фахового вступ-
ного випробування – перевірити необхідний обсяг знань студентів, які навчалися у вищих на-
вчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, для подальшого вивчення спеціальних дисциплін, зок-
рема «Філософія глобальних проблем сучасності», «Теоретична філософія», «Практична філо-



софія», «Історія і філософія науки і техніки», «Історія релігій», «Географія і етнологія релігій», 
«Географія і етнологія релігій» тощо. 

 
Розділ 1. Історія східної та античної філософії 

Тема 1. Філософія й історія філософії. Умови становлення та особливості філософ-
ських уявлень стародавнього світу. Філософія: поняття, предмет, функції. Філософія і світо-
гляд. Типи світоглядів. Проблематика та структура філософії. Типологія філософських учень. 
Місце філософії серед інших явищ духовної культури. Історія філософії як спосіб існування фі-
лософського знання. Розвиток історії філософії. Предмет та завдання історії філософії. Місце 
історії філософії в системі філософських дисциплін. [1-29] 

Тема 2. Філософські вчення Індії. Ведичний період індійської протофілософії. Філосо-
фія упанішад. Кінець ведичного періоду протофілософії. Філософські ідеї «Бхагават-Гіти». 
«Брахма-сутра» Ватсьяяки як ньяя-прастхана. Період філософських сутр та формування філо-
софських систем (даршан) – V ст. до н.е. – IV ст. до н.е. Філософія санкхьї та йоги. Неортодок-
сальні даршани. Міманса та веданта. Адвайта-веданта. Вішишта-адвайта. Тема 10. Двайта-
веданта. Розвиток філософської думки Індії наприкінці XVIII – середини ХІХ ст. Рамакрішна та 
його філософські ідеї. Вчення Вівекананди. Інтегральна філософія Ауробіндо Гроша. [1-29] 

Тема 3. Філософські вчення Китаю. «І-цзин» – як базовий текст китайської культури. 
Історія виникнення та формування «І-цзин». Чотири цзюнцзи. Конфуцій та його «10 крил». Діа-
лектика «І-цзин» – поняття про Інь-ян. «Небо» Фу Сі та «небо» Вень Ваня. Основні категорії 
китайської філософії. Вчення про у-сін (5 елементів). Кун-цзи (Конфуцій) та його вчення. Лао-
цзи та вчення даосизму Філософські ідеї Мо-цзи. Філософія Мен-цзи. Мен-цзи (372-286 до н.е.), 
його життя та творчість. Релятивістський даосизм Чжуан-цзи. Чжуан-цзи (369-286 до н.е.), його 
життя та вчення. Філософія Мінцзя (номіналізм). Релятивізм вчення Хубей Ши (370-310 до 
н.е.). Сюнь-цзи та його вчення як спроба узагальнення доцинської філософії. Хань Фей та ле-
гізм. Хань Фей (280-233 до н.е.) та оформлення легізму. Філософське вчення періоду двох дина-
стій Хань. Філософія та стиль життя «фен-лю» (III-VI ст. н.е.). Неоконфуціанство двох Ченів. 
Вчення про серце Лу Цзююаня та Ван Шоуженя. [1-29] 

Тема 4. Походження античної філософії. Головні проблеми і специфіка античної філо-
софії. Філософія ранніх грецьких філософів (досократики). Мілетська школа. Анаксагор (500-
428 до н.е.). Учення Анаксагора про гомеомерії. Античний атомізм (Левкіпп та Демокріт (460-
371 до н.е.)). Софістика. Становлення об’єктивного ідеалізму у грецькій філософії. Філософія 
Сократа (469-399 до н.е.). Малі сократичні школи (кініки, кіренаїки, мегарики). Філософія Пла-
тона (427-347 до н.е.). Філософія Арістотеля (384-322 до н.е.). Філософія еллінізму і Римської 
імперії. [1-29] 
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Розділ 2. Основи антропології 
 

Тема 1. Місце загальної антропології у системі гуманітарних наук. Об'єкт і предмет 
загальної антропології. Зв'язки загальної антропології з культурною, соціальною, політичною, 
культурною, педагогічною, психологічною, екологічною антропологією. Зв'язки загальної ан-
тропології з біологічними, історичними, соціальними науками. Структура загальної антрополо-
гії. Методи загальної антропології. [1-22] 

Тема 2. Історія розвитку антропологічних вчень. Роль античних філософів Анаксаго-
ра, Сократа, Платона, Аристотеля в становленні антропологічного вчення. Роль древньої єги-
петської цивілізації в становленні природничонаукового знання про людину. Роль Відродження 
в процесі формування природно-наукової картини світу і біологічних уявлень про людину. Роль 
географічних відкриттів і колонізації в становленні вчення про раси. Роль дарвінізму в станов-
ленні еволюційної антропології. [1-22] 

Тема 3. Місце та роль людини у тваринному світі. Поява вищих приматів і людини як 
закономірного процесу розвитку тваринного світу. Фізіологічна, генетична, психічна спільність 
людини і вищих приматів. Відмінності людини і вищих тварин. Раціональність і целеполагание, 
здатність виготовляти знаряддя праці, здатність до мислення і рефлексії, мовна діяльність як 
відмінні риси психічної організації людини. [1-22] 

Тема 4. Періоди біологічної еволюції людини. Сучасні антропологічні уявлення про 
виникнення вищих приматів. Дриопитеки, біологічні характеристики, особливості ареола існу-
вання. Роль саванізації в процесі біологічної еволюції людини. Біологічний розвиток рамапите-
ков і розширення ореолу мешкання. Адаптація до савани і її роль в процесі біологічного розви-
тку: Прямохождение, розвиток зубочелюстного апарату, колективне полювання, соціальна ор-
ганізація, становлення матеріальної культури і розвиток знарядь праці. Напрями біологічної 
еволюції австралопитеков. Хабилисы, їх біологічні характеристики, розвиток матеріальної ку-
льтури. Архантропы(эректусы), біологічні характеристики, ореоли поширення, розвиток мате-
ріальної культури. Неандертальці, біологічні ознаки, розвиток матеріальної культури, станов-



лення духовної культури. Кроманьйонці. Роль неолітичної революції в процесі социобиологи-
ческого розвитку кроманьйонців. [1-22] 

Тема 5. Теорії антропогенезису. Роль дарвінізму в становленні еволюційної антрополо-
гії. Витоки семиальной теорії Дарвіна. Роль адаптації і природного відбору в процесі розвитку 
біологічних видів. Неодарвінізм, взаємозв'язок адаптації і мутації. Природа мутації. Дискусії 
про витоки мутації, її особливості в неодарвінізмі. Антропологічна теорія академіка Алексєєва. 
Альтернативні концепції антропогенезу: теорія палеовізиту, цивілізаційна концепція Э. Мул-
дашева, релігійна концепція походження людини. [1-22] 

Тема 6. Роль суспільства у становленні людини. Витоки становлення соціальної орга-
нізації, її адаптаційна природа. Первісне стадо і біологічна сім'я вищих приматів: особливості 
соціальної організації, сімейно-шлюбних стосунків, кровноспоріднені стосунки(ендогамія). Ро-
звинене стадо неандертальців. Формування родової організації(екзогамія), матріархату, соціа-
льні регулятори сімейно-шлюбних стосунків. Родова община кроманьйонців, принципи соціа-
льної організації : колективна власність, розподіл праці і спеціалізація функцій, парного браку, 
становлення патріархату, розвиток матеріальної і духовної культури. Плем'я, особливості соціа-
льної організації : громадський розподіл праці, розвиток землеробства, ремесел, становлення 
соціальної нерівності. [1-22] 

Тема 7. Раса та расові ознаки. Поняття раси, витоки стійкості расових ознак. Методи 
дослідження расових ознак. Антропометричний, фізіологічний, генетичний рівень прояву расо-
вих ознак. Система расових ознак. Правило К. Аллена і К. Глогера, залежність пігментації і 
конституції від географічної широти. [1-22] 

Тема 8. Походження рас. Джерела виникнення рас. Чинники расової ізоляції і її роль в 
концентрації і накопиченні расових ознак. Роль географічних перешкод, осілого способу життя, 
ендогамії, відсутності контакту між групами в становленні расових ознак. Міграція і її в поши-
ренні расових ознак. Демографічні характеристики групи, показники природного приросту на-
селення і формування ореолів поширення великих рас. Джерела расової ізоляції і міграції у су-
часному світі. Метисизация і утворення змішаних расових груп як результат міграції. 

Полігенізм і моногенізм про процес виникнення рас. Расизм і його докази теорії поліге-
нізму. Докази моногенізму. Підвиди людини і тварин, єдність і відмінності. [1-22] 

Тема 9. Природні адаптації людини до навколишнього середовища. Природа, особ-
ливості, цілі, види біологічної адаптації. Особливості адаптації людини до довкілля. Параметри 
і рівні адаптації, взаємозв'язок антропологічних, генетичних, фізіологічних аспектів адаптації. 
Поняття адаптаційного типу. Механізми і особливості пристосування людини до довкілля в 
умовах тропічного, арктичного, аридного, високогірного, помірного клімату. [1-22] 

Тема 10. Класифікація рас. Теорія класифікації рас в Стародавньому Єгипті. Роль Ф. 
Бернье, К. Линнея в становленні природно-научної класифікації рас. Роль Ф. Бюффона у виді-
ленні проміжних рас. Недоліки расових класифікацій 19 віків. Значення И.Е. Деникера в стано-
вленні антропологічної класифікації рас. Теорія расового дерева і куща, расових стволів і гілок, 
первинних і вторинних вогнищ расообразования В.В. Бунака і Г.Ф. Дебеца. Антропологічна 
класифікація рас Я.Я. Рогинского і М.Г. Левіна. Раси і расові групи, їх антропологічні ознаки, 
ореоли розселення. Раса і етнос. [1-22] 

Тема 11. Поняття та критерії класифікації конституцій людини. Поняття конститу-
ції, конституційні і расові ознаки, їх відмінності. Проблема генетичної обумовленості консти-
туції людини. Конституція і спосіб життя, раціон харчування. Расовий антропометричний під-
хід до виділення конституцій. Правило К. Аллена як прояв залежності конституції від географі-
чної широти. Костномышечный підхід до класифікації конституції. Теорія Шелдона і Кречмера 
про взаємозв'язок конституції з темпераментом і психічної організації. Типологія чоловічих і 
жіночих конституцій, розроблена В.В. Бунаком і И.Б. Галантом. Біохімічні аспекти конституції. 
[1-22] 

Тема 12. Вікова антропологія. Закономірності індивідуального розвитку людини. Кла-
сифікація і ознаки віків. Поняття кривої зростання, ростові скачки. Особливості і фізіологічна 
природа дитячого і першого ростового стрибка. Фізіологічна природа пубертатного стрибка, 
проблема гендерних відмінностей. Вплив клімату і соціального середовища на темпи і резуль-



тати пубертатного стрибка зростання. Поняття біологічного віку, критерії його визначення. Біо-
логічний і календарний вік. Акселерація, її біологічні і соціальні причини. Акселерація і трива-
лість життя. Старіння, його антропологічні, фізіологічні ознаки. Біологічні теорії старіння. [1-
22] 

Тема 13. Екологічна проблема та шляхи її вирішення. Поняття екосистеми, її струк-
тура, закони функціонування і розвитку екосистеми. Методи спостереження над станом довкіл-
ля. Діяльність людини і екологічна криза(парниковий ефект, озонові діри, кислотні дощі, забру-
днення гідросфери і ґрунту). Шляхи вирішення екологічної проблеми, роль права, громадських 
організацій, людини в подоланні екологічної кризи. [1-22] 
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Розділ 3. Інформатика 
Тема 1. Комп’ютер, призначення і функції основних складових комп’ютера. [1-4]. 
Тема 2. Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних. [1-4]. 
Тема 3. Операційна система, її призначення та основні функції. [1-4]. 
Тема 4. Інформація, форми подання інформації в компютері. [1-4]. 
Тема 5. Дискретизація інформації. Кодування інформації. [1-4]. 
Тема 6. Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. [1-4]. 
Тема 7. Системи числення. Подання чисел в пам'яті комп'ютера. [1-4]. 
Тема 8. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій системі чис-лення. [1-4]. 
Тема 9. Операції математичної логіки. [1-4]. 
Тема 10. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. [5, 6]. 
Тема 11. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів. [5, 6]. 
Тема 12. Алгоритмічні мови. Програма і мови програмування. [5, 6]. 



Тема 13. Структура програми. Типи даних. Вирази. [5, 6]. 
Тема 14. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення. [5, 6]. 
Тема 15. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. [5, 6]. 
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Розділ 4. Психологія 

Тема 1. Людина і її внутрішній світ як об’єкт психологічної науки. Побутова, прак-
тична і наукова психологія. Галузі психологічної науки. Методи психології. [1-7] 

Тема 2. Психіка як предмет науки психологія. Основні категорії психології - відобра-
ження, психіка, свідомість. Структура психіки. Властивості психіки [1-7] 

Тема 3.Психологія свідомих і несвідомих процесів. Співвідношення свідомості і несві-
домого. Форми прояву несвідомого. [1-7] 

Тема 4. Пізнавальні психічні процес. Увага як основний процес регуляції психічної ді-
яльності. Відчуття і сприйняття як сенсорні функції психіки. Пам'ять та мислення. [1-7] 

Тема 5. Емоційно-вольова сфера. Класифікація емоційних проявів. Походження і теорії 
емоцій. Характеристика вольових якостей. Функції емоцій та волі. [1-7] 

Тема 6. Психічні стани людини. Критерії, визначення і класифікація психічних станів. 
Типові позитивні і негативні, специфічні психічні стани. [1-7] 

Тема 7. Поняття особистості. Поняття особистості. Теорії особистості в психології. . 
Підходи до визначення структури особистості. Біопсихічні і психосоціальні властивості люди-
ни. [1-7] 

Тема 8. Життєвий сценарій особистості. Життєвий сценарій особистості: сутність та 
основні психологічні підходи. [1-7] 

Тема 9 Темперамент. Темперамент як одна з базових психічних властивостей особисто-
сті. [1-7] 

Тема 10 Характер. Особливості характеру як психічного феномена. Закономірності фо-
рмування характеру. [1-7] 

Тема 11 Психологічні аспекти спілкування сторони та види спілкування людей. 
Бар’єри спілкування та засоби їх подолання. [1-7] 

Тема 12 Психологія соціального сприйняття. Вивчення стилів спілкування особистос-
ті. [1-7] 

Тема 13 Поняття про групи, їх класифікація. Стосунки у групі. Компоненти регулю-
вання поведінки людей(когнітивний, емоційний, інтеракційний). Психологія управління: зага-
льна характеристика. [1-7] 

Тема 14 Визначення конфлікту. Динаміка конфлікту. Конфліктогенни. Провідні стра-
тегії поведінки в конфлікті. Технологія розв’язання конфліктів. [1-7] 

Тема 15 Психологія безпеки. Поведінка у екстремальній ситуації. [1-7] 
Тема 16 Проблема штучного інтелекту. Етичний аспект. [1-7] 
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Розділ 5. Логіка 

Тема 1. Логіка як наука. Історичний розвиток логіки як науки. Об’єкт і предмет логіки. 
Логіка і мова: визначення мови, знак (поняття, значення, смисл, види), дескриптивні терміни, 
логічні терміни. Значення логіки у формуванні культури мислення.[1-6] 

Тема 2. Поняття. Визначення поняття. Структура поняття: зміст поняття, обсяг поняття. 
Структурний закон поняття. Види понять: види понять за змістом (якістю), види понять за обся-
гом (кількістю). Відношення між поняттями. Логічні дії над поняттями: логічні дії над поняття-
ми за змістом, логічні дії над поняттями за обсягом, логічні дії над поняттями за змістом і обся-
гом.[1-6] 

Тема 3. Судження. Визначення судження. Судження і речення. Структура судження. 
Види простих суджень: види простих суджень за якістю, види простих суджень за кількістю, 
прості судження за якістю і кількістю та розподіленість термінів у цих судженнях. Відношення 
між видами простих суджень. Види складних суджень: безумовні, умовні. Відношення між ви-
дами складних суджень. Модальні судження і відношення між ними. Логічні дії над судження-
ми: заперечення, перетворення, обернення, протиставлення предикату, протиставлення 
суб’єкту.[1-6] 

Тема 4. Умовивід. Визначення і структура умовиводу. Види умовиводів, їх визначення. 
Дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Види простого категоричного силогіз-
му: фігури, модуси. Складні та скорочені силогізми. Умовні та розділові силогізми. Індуктивні 
умовиводи. Методи наукової індукції. Традуктивні умовиводи: аналогії за якістю, аналогії за 
кількістю.[1-6] 

Тема 5. Основні закони логіки. Поняття логічного закону. Закон тотожності. Закон 
протиріччя. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави.[1-6] 

Тема 6. Доведення і спростування. Визначення і структура доведення. Види доведення: 
пряме, непряме. Правила доведення. Помилки в процесі доведення. Спростування: визначення 
та види. [1-6] 
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Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

 
При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на ко-

жне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 
 
Форма 1: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або відпо-
відь на питання відсутня 

 
 
 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, логіч-
но, чітко і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з 
використанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а 
також відомостей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; тверді практичні 
навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та 
надання повного обґрунтування найбільш ефективних та раціональних методів 
пошуку розв’язку; уміння використовувати набуті знання і навички в нестандарт-
них ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень знань; 

4 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко надава-
ти грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термі-
нології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні навички 
з застосуванням отриманих теоретичних знань; допущення несуттєвих недоліків 
або порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не 
найбільш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку;  

3 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно нада-
вати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та 
символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або 
порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-
більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; незначні недоліки 
або помилки в розрахунках, що не впливають на остаточний результат; 

2 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надавав правильні відповіді 
на більшість поставлених запитань з використанням термінології та символіки, а 
також знань, придбаних раніше; допущення недоліків або порушення послідовнос-
ті викладів у відповіді на запитання; використання не найбільш ефективних та ра-
ціональних методів пошуку розв’язку; при цьому мають місце поодинокі недоліки 
або помилки в розрахунках, що впливають на остаточний результат; 

1 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки. Не на-
ведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені ви-
сновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. Відповідь відсутня 
 
 



Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

8 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, чітко і 
ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використан-
ням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також відомо-
стей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; тверді практичні навички з тво-
рчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та надання пов-
ного обґрунтування найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 
розв’язку; уміння використовувати набуті знання і навички в нестандартних ситуа-
ціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень знань; 

7 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння логічно, чітко 
і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з викорис-
танням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також ві-
домостей з інших дисциплін; тверді практичні навички з творчим застосуванням 
отриманих теоретичних знань; використання та надання повного обґрунтування 
найбільш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; 

6 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко і ясно 
надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 
термінології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні 
навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та 
надання обґрунтування щодо методів пошуку розв’язку, які в цілому дають прийн-
ятні результати; 

5 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко і ясно 
надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 
термінології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні 
навички з застосуванням отриманих теоретичних знань; використання методів по-
шуку розв’язку, які задовольняють заданим умовам; неточності, які мають місце не 
порушують послідовності вирішення та не виходять за межи матеріалу для самос-
тійного вивчення питання; 

4 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння надавати гра-
мотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології 
та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні навички з за-
стосуванням отриманих теоретичних знань; допущення несуттєвих недоліків або 
порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-
більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку;  

3 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно нада-
вати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та 
символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або 
порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-
більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; незначні недоліки 
або помилки в розрахунках, що не впливають на остаточний результат; 

2 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надавав правильні відповіді 
на більшість поставлених запитань з використанням термінології та символіки, а 
також знань, придбаних раніше; допущення недоліків або порушення послідовнос-
ті викладів у відповіді на запитання; використання не найбільш ефективних та ра-
ціональних методів пошуку розв’язку; при цьому мають місце поодинокі недоліки 
або помилки в розрахунках, що впливають на остаточний результат; 

1 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки. Не на-
ведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені ви-
сновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. Відповідь відсутня 



Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 
від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

90-100 відмінно  
74-89 добре  
60-73 задовільно  
0-59 незадовільно  

 
 
 
 
 


