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ВСТУП 

Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для 
опанування ними бакалаврської програми за відповідною спеціальністю та проходження конкур-
су. Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін фун-
даментального циклу та професійно-орієнтованих фахової підготовки молодшого спеціаліста; ви-
явлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих 
знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних ситуацій. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-
професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову освіту за однойменним напря-
мом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальнотехні-
чних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою. 

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги 
до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому національному технічному університеті 
з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 133 “Галузеве 
машинобудування”. 

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки складають тестові 
випробування з курсів нормативних дисциплін фундаментального циклу, загально-технічної підго-
товки і окремих дисциплін за рішенням відповідних методичних комісій спеціальностей. Тестові 
завдання включають запитання, узгоджені методичною комісією спеціальності і дозволяють охо-
пити весь базовий матеріал освітньо-професійної програми молодих спеціалістів за відповідним 
напрямом підготовки. Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з технічної ме-
ханіки, такі як: матеріальна точка; абсолютно тверде тіло; сила; система сил; момент сили; де-
формація; напруження; епюра; міцність; жорсткість; швидкість; прискорення; робота; потуж-
ність; енергія; механізм; машина; механічна передача; модуль; передаточне число і основними 
поняттями технологічного обладнання підприємств. 

Розділ 1. Теоретична механіка 

1. Основні визначення та поняття. Аксіоми статики. [1-3] 
2. В’язі та їх реакції. Збіжна система сил. Засоби складання сил. [1-3] 
3. Умови рівноваги збіжної системи сил. [1-3] 
4. Теорема про три сили. Момент сили відносно центра. [1-3] 
5. Теорема Варіньона. [1-3] 
6. Пара сил. Момент пари. Еквівалентність пар. Умови рівноваги на площині. [1-3] 
7. Плоска довільна система сил. Умови рівноваги. [1-3] 
8. Тертя ковзання. Тертя кочення. [1-3] 
9. Розрахунок стрижневих конструкцій. Аналітичний розрахунок ферм. [1-3] 
10. Момент сили відносно центра у вигляді вектора. Момент сили відносно осі. [1-3] 
11. Момент пари сил як вектор. Складання пар у просторі. [1-3] 
12. Приведення просторової системи сил до даного центру. [1-3] 
13. Умови рівноваги довільної просторової системи сил. [1-3] 
14. Цент паралельних сил. Координати центра ваги однорідних тіл. [1-3] 
15. Засоби завдання руху точки (натуральний, координатний, векторний). [1,3] 
16. Швидкість та прискорення точки. [1,3] 
17. Дотичне та нормальне прискорення точки. [1,3] 
18. Поступальний рух твердого тіла. [1,3] 
19. Обертальний рух твердого тіла. [1,3] 
20. Швидкість та прискорення точки тіла, що обертається.  [1,3] 
21. Рівняння плоского руху твердого тіла. Розкладення руху на поступальний та обертальний. 
22. Визначення швидкості точок тіла при плоскому русі (метод полюса, теорема проекцій 

швидкостей двох точок тіла, метод миттєвого центру швидкості). [1,3] 
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23. Визначення прискорень точок тіла при плоскому русі (метод полюса, метод миттєвого 
центру прикорень.) [1,3] 

24. Рух твердого тіла, що має одну нерухому точку. Теорема Ейлера-Даламбера. Кінематичні 
характеристики. [1,3] 

25. Швидкість та прискорення точки тіла, що рухається, маючи одну нерухому точку. [1,3] 
26. Загальний випадок руху вільного твердого тіла. [1,3] 
27. Складний рух точки (відносний, переносний, абсолютний). [1,3] 
28. Складання швидкостей точки тіла при складному русі. [1,3] 
29. Складання прикорень точки тіла при складному русі. Теорема Коріоліса. [1,3] 
30. Складний рух твердого тіла. Випадки коли відносний та переносний рухи: а) поступальні; 

б) обертальні навколо паралельних осей. [1,3] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Федуліна А.І. Теоретична механіка: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 319 с. 
2. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов: Учеб. 

для машиностр. спец. техникумов. – М.: Высшая школа, 1989. – 325 с.  
3. Павловський М.А. Теоретична механіка.-К.: Техніка, 2002. – 512 с. 

Розділ 2. Інженерна та комп'ютерна графіка 

1. Проекції точки. [1-4] 
Система прямокутних проекцій (епюр Монжа). Проекції точки на двох та трьох площинах 
проекцій. Прийоми побудови третьої проекції точки за двома заданими.  

2. Проекції прямої. [1-4] 
Поняття про пряму. Проекції прямої на двох та трьох площинах проекцій. Положення 
прямої щодо площин проекцій. Умови видності.  

3. Проекції площини. [1-4] 
Способи задання площини. Положення площини щодо площин проекцій. Точка в площи-
ні. Проекції плоских фігур. Умови видності. 

4. Зображення геометричних тіл. [1-7] 
Ортогональні проекції найпростіших геометричних тіл (призма, піраміда, конус, циліндр, 
сфера). Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл. 

5. Способи перетворення креслень. [1-4] 
Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб обертання.  

6. Перетин поверхонь площиною. [1-4] 
Перетин граних та кривих поверхонь площиною, перпендикулярною до площини проек-
цій. Дійсна величина фігури перерізу. 

7. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. [1-8] 
Система розташування зображень. Основні вигляди. Місцеві та додаткові вигляди. Позна-
чення виглядів. Розрізи та перерізи: види, позначення та розташування. Штрихування в 
розрізах та перерізах. Умовності та спрощення на кресленнях. 

8. Різьби та кріпильні вироби. [1-8] 
Різьба: утворення, класифікація, зображення та позначення. Стандартні різьбові кріпильні 
деталі. Різьбові з’єднання.  

9. Робочі креслення деталей. [1-8] 
Нанесення розмірів на кресленнях деталей. Позначення на кресленнях матеріалів, що за-
стосовуються для виготовлення деталей. Основні написи креслення та їх зміст. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, A.M. Підкоритов, 
І.А.Скидан; За ред. В.Є.Михайленка, – К.: Вища школа, 2011. – 352 с.:іл. 

2. Нарисна геометрія (навчальний посібник) / Уклад.: О.А. Катькалова, А.Ф. Коломієць, 
Д.М. Пастернак, І.А. Скідан – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2007. – 100 с., іл. 
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3. Шмиг Р.А. Боярчук В.М., Добрянський І.М. та ін. Інженерна та комп’ютерна графіка [Навчальний 
посібник]. – Львів: Український бестселер, 2012.– 600 с. 

4. Головчук А.Ф. Кепко О.І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка + CD [Навчальний посі-
бник]. – К.: ЦУЛ. – 2010. – 158 с. 

5. Стандарти ЄСКД ГОСТ: 2.101-68, 2.102-68, 2.103-68, 2.106-96, 2.109-68, 2.305-68, 2.307-68, 2.309-
73, 2.311-68, 2.312-72, 2.711-82. 

6. ddovgal.ucoz.ru – персональний навчальний сайт викладача доц. Довгаля Д.О. 
7. http://cadinstructor.org/ - освітній ресурс з інженерної та комп’ютерної графіки. 
8. http://ito.vspu.net/ - Словник-глосарій з інженерної та комп'ютерної графіки. 

Розділ 3. Фізика 

1. Механіка [1,4,5] 
Кінематика. Динаміка. Закони збереження в механіці. Механічні коливання й хвилі. Релятивістсь-
ка механіка 

2. Молекулярна фізика і термодинаміка [1,4,6] 
Властивості газів, рідин, твердих тіл. Основи термодинаміки. 

3. Електродинаміка [3,4,7] 
Електричне поле. Електричний струм. Електромагнітне поле. Електромагнітні коливання і хвилі. 
Хвильова і квантова оптика 

4. Атомна і ядерна фізика [9] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. Т. 1.: Ме-
ханіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.–К.: Техніка, 2006. –532 с.іл. 

2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник – Т. 2.: Еле-
ктрика і магнетизм. –К.: Техніка, 2006. –452 с.іл. 

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник –Т. 3.: Оптика. Квантова 
фізика. –К.: Техніка,2006. –518 с.іл. 

4. Горбачук І.Т.Загальна фізика. Лабораторний практикум: Навч.посібник –К.: Вища школа, 1992. –509 с. 
5. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. І. Механика. –М.: Наука, 1989. –576 с. 
6. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІ. Термодинамика и молекулярная физика. –М.: Наука, 1990.–592 с. 
7. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІІ. Электричество.–М.: Наука, 1977.–687 с. 
8. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІV. Оптика. –М.: Наука, 1980. – 752 с. 
9. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. V, ч.2. Атомная и ядерная физика.–М.: Наука, 1989. –415 с. 

Розділ 4. Хімія 

1. Основні поняття та закони хімії [1, 3]. 
2. Будова атома [1, 2]. 
3. Хімічні елементи та їх систематика [1-3]. 
4. Хімічний зв’язок [1-3]. 
5. Систематика і номенклатура неорганічних сполук [3]. 
6. Основи хімічної кінетики та термодинаміки [5]. 
7. Розчини. Фізичні властивості розчинів [2]. 
8. Оксидаційно-відновні процеси [2-4]. 
9. Гідроген та сполуки Гідрогену [1-5]. 
10. s-елементи І, ІІ групи [1-5]. 
12. Елементи ІІІА- VIIIA групи [1-5]. 
13. Загальний огляд металів [1-5]. 
14. d-елементи І- VІІІ групи [1-5]. 
15. Особливості реакцій комплексоутворення [1]. 

Перелік рекомендованої літератури 
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1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб.для вузов. – 4-е изд., испр. – Москва: Высш. 
шк., Изд.центр «Академия», 2001.– 743 с. 

2. Кириченко В.І. Загальна хімія: Навчальний посібник. – Київ: Вища шк., 2005. – 639с. – ISBN 966-642-182-8. 
3. Михалічко Б.М. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 

2009. – 548 с. – ISBN 978-966-346-712-2. 
4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480 с. 
5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. – Москва: Высш. шк., 1997. – 527 с. 

Розділ 5. Вища математика 

1. Лінійна алгебра [1-6] 
Предмет та задачі дисципліни. Система лінійних рівнянь. Визначники. Матриці. 

2. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії [1-6] 
Вектори. Пряма на площині. Площина у просторі. Пряма у просторі. Лінії другого порядку. 

3. Вступ до математичного аналізу [1-6] 
Функція однієї змінної. Границя функції однієї змінної. Неперервність функції однієї змін-
ної. 

4. Диференціальне числення функції однієї змінної [1-7] 
Похідна функції однієї змінної. Диференціал функції однієї змінної. Дослідження функції 
за допомогою похідних. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Бугров Я.С. Высшая математика: в 3 т./Я.С. Бугров, С. М. Никольский. – М.: Дрофа, 2004. 
2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах/ П.Е. Данко, А.П. Копов, 

Т.Я. Кожевникова – М.: Вища школа, 1980. 
3. Кудрявцев В.А. Краткий курс по высшей математике/ В.А. Кудрявцев, Б.П. Демидович. – М.: 

Наука, 1989. – 656 с. 
4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике/ К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. Федин. – 

Изд. 4. – М.: Айрис-пресс, 2005.-576 c. 
5. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике/ В.П. Минорский.– Изд. 3-12. – М., 1955-77 р.м. 
6. Тарасов Н.П. - Курс высшей математики для техникумов/ Н.П. Тарасов. – М.:, Наука, 1967. – 448 с. 
7. Марон И.А. Диференціальне та інтегральне числення в прикладах і задачах. Функції однієї пере-

мінної / И.А. Марон. – М.: Наука, 1973. 

Розділ 6. Інформатика 

1. Комп’ютер, призначення і функції основних складових комп’ютера. [1-3] 
2. Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних. [1-3] 
3. Операційна система, її призначення та основні функції. [1-3] 
4. Інформація, форми подання інформації в комп’ютері. [1-3] 
5. Дискретизація інформації. Кодування інформації. [1-3] 
6. Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. [1-3] 
7. Системи числення. Подання чисел в пам'яті комп'ютера. [1-3] 
8. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій системі числення. [1-3] 
9. Операції математичної логіки. [1-3] 
10. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. [1-3] 
11. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів. [1-3] 
12. Алгоритмічні мови. Програма і мови програмування. [1-3] 
13. Структура програми. Типи даних. Вирази. [1-3] 
14. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення. [1-3] 
15. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. [1-3] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Каймин В.А. Информатика / В.А. Каймин. - 6-е изд. - М.: Инфра-М, 2010. - 284 с. 
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2. Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информатики / Под ред. Мадзигона В. Н. 
– К.: Феникс, 2000. – 368 с. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. – М.: 4.БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. – 246 с. 

Розділ 7. Історія української культури 

1. Історія української культури як навчальна дисципліна. [1-9] 
2. Витоки української культури. [1-9] 
3. Культура Київської Русі. [1-9] 
4. Культурні процеси за литовсько-польської та польсько- козацької доби. [1-9] 
5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко. [1-9] 
6. Культура в час пробудження української національної свідомості. [1-9] 
7. Українська культура і духовне життя у XX ст. [1-9] 
8. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. [1-9] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури [Текст]: Навчальний посібник/ О.Ю.Висоцький. – 
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 с. 

2. Історія світової та української культури [Текст]: підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, 
В. Режко. – К. : Літера, 2005. – 463 с. 

3. Історія української культури [Текст] : побут, письменство, мистецтво, музика / ред. І. Крип'якевич. 
– К. : Либідь, 2000. – 656 с.  

4. Історія української культури [Текст]: навчальний посібник / за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 368 с. 

5. Історія української та зарубіжної культури [Текст]  : навчальний посібник / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. 
Горбань та ін. ; за ред. С. М. Клапчука. – 6-те вид., випр. і доп. – К. : Знання-Прес, 2007. – 358 с. 

6. Культура українського народу [Текст] / [В. М. Русанівський, Г.Д. Верес, М.В. Гончаренко та ін.]. – 
К. : Либідь, 1994. – 272 с. 

7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури [Текст]/ [ред.. А. В. Яртися].– Львів : Світ, 1994. – 496 с. 
8. Українська та зарубіжна культура [Текст] / [М.М. Закович, І. А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.]. – К. : 

Т-во «Знання», КОО, 2000. – 622 с. 
9. Шейко В. М. Історія української культури [Текст]: навчальний посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Ти-

шевська; за наук. ред. В. М. Шейко. – К. : Кондор, 2010. – 260 с. 
 
 

Критерії оцінювання результатів  
фахового вступного випробування 

 
При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне пи-

тання 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 відповідь на 
питання відсутня. 

Форма 2: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 
При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використан-
ням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності.  
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Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

12 При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній 
логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 

10 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді з використанням відповід-
ної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. При цьому помилка у ві-
дповіді складає 10 - 20 %. 

8 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді в необхідній логічній пос-
лідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. При цьому поми-
лка у відповіді складає 10 - 20 %. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання або помилка у 
відповіді складає 20-30%.  

< 4 Одиночні вибіркові знання стосовно питання або помилка у відповіді складає 30-40%. 

< 2 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання або помилка у відповіді складає >40%. 

Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

20 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь добре 
проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими пояс-
неннями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, реко-
мендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

18 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь добре проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіт-
кими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідні-
стю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

15 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь проі-
люстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими пояснен-
нями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомен-
дації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не наведені розмірності 
чи наведено хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі розшифрування фі-
зичних величин. 

10 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими 
поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому не наведені роз-
мірності чи наведено хибні розмірності величин у формулах, або наведені не всі розшифру-
вання фізичних величин. 

8 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь недо-
статньо проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чітки-
ми поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необхідніс-
тю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому помилка у 
відповіді складає до 10 %. 
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Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

6 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь недостатньо проілюстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул 
із чіткими поясненнями їх застосування і складових величин. Наведені висновки та, за необ-
хідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При цьому поми-
лка у відповіді складає до 10 %. 

5 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням 
відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Відповідь не про-
ілюстрована схемами або супроводжується недостатнім переліком необхідних формул. На-
ведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення 
об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 

4 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді в необхідній ло-
гічній послідовності, однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. Відпо-
відь не проілюстрована схемами або супроводжується недостатнім переліком необхідних 
формул. Наведені висновки та, за необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів 
вдосконалення об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 

3 
При відповіді на питання не чітко сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження) та виявлено базовий рівень знань стосовно питання без достатньої кі-
лькості ілюстрацій та формул або помилка у відповіді складає 20-30%. 

2 

При відповіді на питання не сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно питання без достат-
ньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або помилка 
у відповіді складає 30-40%. 

1 

При відповіді на питання не сформульований об’єкт дослідження (елемент конструкції 
об’єкта дослідження) та наведені одиночні вибіркові знання стосовно теми питання без дос-
татньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або поми-
лка у відповіді складає >40%. 

 
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  
 
 


