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ВСТУП 

 
В останні роки промисловість України розвивається високими темпами. З’явилось 

багато робочих місць  і посад для середньої керівної ланки, тому випускники 
технікумів  бажають отримати повну вищу освіту з можливістю працювати у робочі 
дні тижня.  

Керуючись Законом України “Про вищу освіту” , враховуючи прохання 
підприємств, де працюють молодші спеціалісти,  і з метою реалізації концепції 
безперервної ступеневої підготовки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні 
розділи робочої програми, за змістом яких потрібно проводити фахові вступні іспити 
за спеціальністю 151  "«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»" 

 
Розділ 1 . Вища математика 

 
  1. Предмет та задачі дисципліни. Початок алгебри. Дійсні числа та дії над 

ними. Алгебраїчні перетворення. Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, 
квадратних, біквадратних, ірраціональних, показникових, логарифмічних рівнянь. 
Нерівності. [1-9] 

 2. Система лінійних рівнянь. Поняття про системи лінійних рівнянь. Розв'язок 
системи лінійних рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і невизначені 
системи лінійних рівнянь. розв'язування систем рівнянь методом послідовного 
виключення невідомих (методом Гауса). [1-9] 

3. Визначники. Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го 
порядку. Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання 
визначника за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення визначників. 
Правило Крамера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п невідомими. [1-9] 

4. Матриці. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. 
Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. Системи 
однорідних рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток прямокутних 
матриць. Додавання матриць і множення матриць на число. Розв'язування систем 
лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. Матричне рівняння. [1-9] 

5. Вектори. Декартові координати вектора і точки. Приклади економічних 
задач, пов'язаних із використанням векторної алгебри та аналітичної геометрії. 
Координати на прямій. Координати на площині. Координати у просторі. Лінійні 
операції з векторами в координатах. Координати точки поділу відрізка. Координати 
вектора, що заданий двома точками. Ознака колінеарності двох векторів. Ознака 
компланарності трьох векторів.  

Властивості скалярного добутку двох векторів. Вираз скалярного добутку через 
координати. [1-9] 

6. Пряма на площині. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння 
прямої. Дослідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на осях. 
Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що проходить через дві 
задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими. Умови 
перпендикулярності і паралельності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. 
Відстань від точки до прямої. [1-9] 

7. Площина у просторі. Площина як поверхня першого порядку. Загальне 
рівняння площини. Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння площини у 
відрізках на осях. Рівняння площини, що проходить через три задані точки. Кут між 



двома площинами. Умови перпендикулярності і паралельності двох площин. 
Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини. [1-9] 

8. Пряма у просторі. Канонічні рівняння прямої, що проходить через дві задані 
точки. Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох 
прямих. Кут між прямою і площиною. Умови паралельності та перпендикулярності 
прямої і площини. [1-9] 

9. Лінії другого порядку. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. 
Асимптоти гіперболи. Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми 
параболи. Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку. 
[1-9] 

10. Функція однієї змінної. Поняття функції. Способи задавання функції. 
Область визначення та область значень функії. Властивості функцій: обмеженість і 
необмеженість, зростання и спадання функції, парність і непарність, періодичність. 
Геометричне зображення функції. Класифікація функцій. Елементарні функцій та їх 
графіки. Поняття оберненої функції. Обернені тригонометричні функції. Суперпозиція 
функцій. [1-9] 

11. Границя функції однієї змінної. Числова послідовність. Означення границі 
послідовності. Нескінченно малі величини. Нескінченно великі величини. Зв'язок між 
нескінченно малими та нескінченно великими величинами. Означения границі функції. 
Односторонні границі. Властивості функцій, що мають скінченні границі. Граничні 
переходи у рівностях і нерівностях. Леми про нескінченно малі величини. 
Арифметичні операції над функціями, що мають скінченні границі.  Границя  функції 

 при х→0.  Невизначені вирази. Границя монотонної функції. Число е. Натуральні 

логарифми. [1-9] 
12. Неперервність функції однієї змінної. Означення неперервності функції в 

точці. Неперервність функції на відрізку. Арифметичні операції над неперервними 
функціями. Класифікація розривів. Властивості неперервних функцій. Неперервність 
елементарних функцій. [1-9] 

 13. Похідна функції однієї змінної. Означення похідної. Геометричний, 
механічний зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Похідна оберненої функції. 
Таблиця похідних. Правила обчислення похідних. Похідна складної функцї. 
Односторонні похідні. Похідні вищих порядків. [1-9] 

14. Диференціал функції однієї змінної.  Визначення диференціалу. 
Диференціал суми, добугку і частки. Інваріантність форми першого диференціалу. 
Диференціали вищих порядків. Застосування диференціалу до наближених обчислень. 
Основні теореми диференціального числення. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. 
Правило Лопіталя. [1-9] 

15. Дослідження функції за допомогою похідних 

Умова сталості функції. Умови зростання та спадання функції на проміжку. 
Максимум і мінімум функції. Необхідні та достатні умови екстремуму функції. 
Опуклість та увігнутість графіка функції, точки перетину, асимптоти графіка функції. 
Загальна схема побудови графіка функції. [1-9] 
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Розділ 2.  Фізика 
 

1.  Кінематика .  Механічний рух та його види. Основна задача механіки та 
способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Способи 
вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. 
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння 
рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. Графіки  залежності 
кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.Нерівномірний 
рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння 
рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного 
прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для 
рівноприскореного прямолінійного руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного 
падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.  [1-2] 

2.  Динаміка. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання 
сил. Додавання сил. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи 
відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій 
закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон 
всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, 
кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під 
кутом до горизонту.Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. 
Модуль Юнга.Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.Рух тіла під дією кількох сил. 
Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. 
Момент сили. Центр тяжіння. [1-6] 

3.  Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  
Реактивний рух. Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і 
потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в 
механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно 
пружний удар двох тіл. [3] 

4.  Механічні коливання й хвилі. Коливальний рух. Умови виникнення 
коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота 
коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань. Матичний маятник.  Період 
коливань матичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. 
Перетворення енергії під час коливань матичного й пружинного маятників. Вимушені 
коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання.) . Поширення 



механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина 
хвилі. Швидкість поширення хвиль. [4] 

5. Електричне поле. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові 
лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових 
зарядів. Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики 
в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. 
Вплив електричного поля на живі організми. Робота під час переміщення заряду в 
однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Різниця 
потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. 
Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. 
З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у 
техніці. [1-6] 

6.  Електричний струм. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і 
споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 
Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та 
потужність електричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час 
роботи з електричними пристроями. Електричний струм у різних середовищах 
(металах, рідинах, газах) та його використання. Електропровідність напівпровідників 
та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Електронно-дірковий 
перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові 
прилади та їх застосування. [6] 
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Розділ 3. «Інженерна графіка (та нарисна геометрія)» 
 

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

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

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

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



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

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

7. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Система розташування зображень. 
Основні вигляди. Місцеві та додаткові вигляди. Позначення виглядів. Розрізи та 
перерізи: види, позначення та розташування. Штрихування в розрізах та перерізах. 
Умовності та спрощення на кресленнях. [1-5] 

8. Різьби та кріпильні вироби. Різьба: утворення, класифікація, зображення та 
позначення. Стандартні різьбові кріпильні деталі. Різьбові з’єднання. [1-4] 

9. Робочі креслення деталей. Нанесення розмірів на кресленнях деталей. 
Позначення на кресленнях матеріалів, що застосовуються для виготовлення деталей. 
Основні написи креслення та їх зміст. [1-4] 
 

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, - Київ.: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. 
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. 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. 
 

Розділ 4. Комп’ютерні технології та програмування 
 

1. Введення до мови високого рівня. Огляд мов високого рівня. Місце мови С в 
обчислювальній техниці. Огляд літератури по мові С++.  Повторення основних понять 
інформатики. Системи числення і переходи між  ними.  Двійкова  арифметика.  
Представлення  негативних  чисел. Системи  кодування символів. Способи уявлення 
цілих чисел  та чисел з плаваючою комою. [1-5] 

2. Основи алгоритмізації. Поняття алгоритму. Основне завдання алгоритмізації 
і порядок складання алгоритмів. Поняття  структурного  програмування  і  схеми  
алгоритму  программи. Способи запису алгоритму.   Почало і  кінець програмного 
блоку. Поняття дії. Умовне позначення дії на схемах алгоритму. Умова як основний 
тип галуження алгоритмів і програм. Блок вибору як розширений варіант блоку умови. 
Поняття циклу. Приклади складання схем алгоритмів. [1-5] 

3. Основні поняття теорії програмування. Основні принципи написання 
програм. Структура програми на мові С++. Поняття  виразу. Основні  етапи  вирішення  
завдань  на  ЕОМ.  Критерії  якості програми. Життєвий  цикл  програми. Постановка  
завдання  і  специфікація  програми.. Теорема  структури  і  структурне  
програмування.  Твердження  об  програмах. Коректність програм. Правила виводу для 
основних структур програмування. Інваріантні твердження. Етапи перетворення 
програми. Створення асемблерної коди програми за допомогою компілятора 
командного рядка. [1-5] 

4. Основні елементи мови С++. Алфавіт і словник мови С++. Ідентифікатори. 
Структура С++ програми. Розділ операторів. Коментарі.  препроцесорні директиви. 



Стандартні бібліотечні функції. Структура і компоненти простої програми. Проста 
програма. [1-5] 

5. Типи даних. Уведення-виведення даних. Тотожність і сумісність типів. 
Вирази, операції, операнди. Арифметичні і логічні вирази і операції. Вирази і операції 
відношення. Процедури введення-виводу.   Імена  змінних.  Типи  і  розміри  даних.  
Описи  змінних.  Символьні і рядкові константи, константні вирази. Перетворення 
типів. [1-5] 

 6. Оператори мови С++. Прості оператори (привласнення, безумовного 
переходу). Структурні оператори (складений оператор, умовні оператори, оператор 
вибору).   Поняття операції. Приклад простої програми на Сі. Таблиця приоритетів 
операцій. Арифметичні операції. Основні поняття математичної логики. Операції 
відношення і логічні операції. Операції  зменшення і збільшення. Побітові логічні 
операції. Операції і вирази привласнення.  Умовні вирази. Старшинство і порядок 
привласнення.  Операції мови С: Арифметичні, Операції відношення і логічні операції, 
Операція привласнення, Операція кома, Операція sizeof, Умовна тримісна операція, 
Порозрядні (побітові) операції. Приведення типів. [1-5] 

7. Конструкції мови С, що управляють. Організація процесів, що гілкуються: 
оператор if. Вкладення конструкції оператора if. Операторі циклу. Операторі  break і 
continue в циклах.   Оператор передачі управління  (оператор-перемикач) switch. 
Управляючі оператори. Умовні оператори. Оператор goto. [1-5] 

8. Препроцесорні засоби. Директиви препроцесора: Директива #define, 
Директива #include, Директиви умовної компіляції, Директива #error, Директива 
#pragma, Директива #line. Приречені макроси [1-5] 

9.Циклічні конструкції.     Цикли з параметром. Цикли з умовою поста. Цикли з 
передумовою. Індекс циклу, змінна циклу, діапазон, крок. Представлення циклу з 
допомогою оператора умови. Цикл з індексом, цикл з умовою на початку, цикл з 
умовою в кінці.  Області  застосовності  і  основні  відмінності  між  трьома  
конструкціями  циклів.  Правила  роботи  з  вкладеними  циклами.  Службові  блоки  
коментарі. Перемикач. Цикл for. Оператор циклу з передумовою . Оператор циклу з 
постумовою. Оператори без умовного переходу і мітки. Порожній оператор. Оператори 
break і continue. [1-5] 

10. Покажчики. Операції над покажчиками. Покажчики і масиви (чисел і 
символів). Покажчики і багатовимірні масиви. Масиви покажчиків.  Адресна 
арифметика. [1-5] 

11. Функції . Область дії і область видимості. Передача параметрів у функції. 
Масиви і рядки як параметри функцій.  Масиви покажчиків на функції. Покажчики на 
функції як параметри. Покажчик на функцію як значення, що повертається функцією. 
Функції із змінним числом параметрів. Перевантаження функцій (для СІ++). 
Аргументи функції main(). Рекурсивні функції. [1-5] 

12. Типи даних, визначувані користувачем. Масиви. Оголошення і ініціалізація  
масивів. Приклади обробки масивів. Індексація елементів.Методи сортування. [1-5] 

13. Символьні строки. Символьна інформація і рядки. Введення-виведення 
символьних даних. Рядки. Введення-виведення рядків. Функції для роботи з рядками. 
Перейменування типів - typedef.    Пошук в строках. [1-5] 

14. Класи пам'яті . Динамічний розподіл пам'яті. Розширення мови сі. 
Сегменти. Моделі пам'яті. Покажчики типу near і far. Покажчики типу huge. Виділення 
пам'яті і управління нею. Визначення  розміру пам'яті, що виділяється (операція sizeof). 
Масиви покажчиків і моделювання багатовимірних масивів. [1-5] 



15. Система введення-виведення і робота з файлами  в мові С. Потокове 
(буферізоване) введення-виведення. Робота з файлами на диску. Посимвольний режим 
обміну з файлами. Порядковий режим обміну з файлами. Режим обміну формату з 
файлами. Поблочний обмін даними. Позиціювання. Введення-виведення нижнього 
рівня. Відкриття-закриття файлу. Читання і запис даних. Довільний доступ до файлу. 
[1-5] 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Фараонов В.В. Турбо Паскаль(в 3-х книгах). Книга 1. Основы Турбо Паскаля.-
М.:Учебно-инженерный центр <<МВТУ ФЕСТО Дидактик>>, 1992.-304с., с ил.  
2. Турбо Паскаль 6.0. Руководство пользователя. Книга 1. Издание четвертое. 
Тверь: <<Центропрограммсистем>>, 1991.-260с., с ил.  
3. Керниган Б., Ритчи Д.,  Фьюэр А. Язык программирования Си. - М.: Финансы и 
статистика , 2000. 
4. Березин Б. И., Березин С. Б. Начальный курс С и С++. – М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 
1999 
5. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах – СПб.: БХВ- Петербург, 2001 
 

Розділ 5. Теорія побудови цифрових пристроїв 
 
  1. Загальні положення алгебри логіки. Основні логічні сполучники. Основні 

функції алгебри логіки.  Короткі історичні відомості та означення. Основні логічні 
сполучники. Прості та складні судження. Основні логічні функції, та їх таблиці 
істинності. Диз’юнкція, кон’юнкція, імплікація, еквіваленція, заперечення. Функції 
двох змінних та їх властивості. Булевий базис. [1-4] 
 2. Методи завдання функцій алгебри логіки . Табличний, графічний та 

аналітичний методи. Диз’юнктивна та кон’юктивна досконалі нормальні форми.   

Таблиці істинності функцій n-змінних, зображення графічними фігурами. Елементарні 
диз’юнкції та кон’юкції. СДНФ, СКНФ. Рівнозначні функції. Двійковість. 
Характеристичні функції одиниці (мінітерми), та нуля (макситерми). Диз’юнктивні та 
кон’юктивні нормальні форми. Числові способи запису.  [1-4] 

3. Мінімізація формул алгебри логіки.  Застосування основних властивостей 
булевого базису для мінімізації алгебраїчним методом функцій алгебри логіки. 
Геометричний метод мінімізації. Визначення зайвих інтервалів та їх вилучення. 
Побудова таблиць Карно–Вейча та їх властивості. Знаходження максимальних 
інтервалів та їх запис. Мінімальні тупикові та нормальні форми ФАЛ. Метод Квайна–
Мак–Класкі. Знаходження суттєвих імплікант та мінімальної форми ФАЛ. [1-4] 

4. Часові функції алгебри логіки та їх властивості. Типи часових ФАЛ. 
Рекурентні булеві функції та їх властивості. Методи завдання та мінімізації 
рекурентних булевих функцій першого та другого роду. [1-4] 
 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Кравчук А.Ф. Основи дискретної математики. К.НМК. ВО, 1992-196с. 
2. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики.-М.; Энергоатом издат.,1984 -
496с. 
3.Сигорский И.П. Математический апарат инженера.-Киев.Техника. 1975-765 с. 
4. Поспелов А.Д. Логические методы анализа и синтеза схем.-М.: Энергия,1974,-368 с 
 
 



Критерії оцінки результатів 
фахового вступного випробування 

 Освітній ступінь «Бакалавр» 
 

  При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляється бали згідно рівня виконуваного завдання: 

 
Форма 1: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 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 

2 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, 
логічно, 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 нестандартних ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень 
знань; 

1 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно 
надавати 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 найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 
розв’язку; незначні недоліки або помилки в розрахунках, що не впливають на 
остаточний результат; 

0 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив незначний загальний 
обсяг знань, відсутність навичок у вирішенні задач з різних тем дисципліни 
допустив принципові помилки при вирішенні задач, що не надають можливості 
виконати завдання. 

 
Форма 3: 
 

Кількість 
балів 

Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, 
логічно, 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 нестандартних ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень 
знань; 

2 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно 



надавати 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 найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 
розв’язку; незначні недоліки або помилки в розрахунках, що не 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 
наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. Відповідь  відсутня 
 
  

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

_0-6  балів – оцінка «2» (незадовільно) 
7-10 балів – оцінка «3» (задовільно) 

                                                                 11-13 балів – оцінка «4» (добре) 
14-17 балів – оцінка «5» (відмінно) 

    


