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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 загальноеко-
логічних 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 101 “Екологія”. 

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки складають тестові 
випробування з курсів нормативних дисциплін фундаментального циклу, загально-екологічної під-
готовки і окремих дисциплін за рішенням відповідних методичних комісій спеціальностей. 

Тестові завдання включають запитання, узгоджені методичною комісією спеціальності і до-
зволяють охопити весь базовий матеріал освітньо-професійної програми молодих спеціалістів за 
відповідним напрямом підготовки.  

До програми входить 70 відсотків нормативних дисциплін природничо-наукової підготовки 
і 30 відсотків дисциплін вибіркової частини навчального плану. Нормативні дисципліни представ-
лені у вигляді тестових завдань, спеціальні дисципліни подані у вигляді теоретичних питань та за-
дач. 

- До нормативних дисциплін відносяться такі:  
- Загальна екологія та неоекологія 
- Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 
- Моніторинг довкілля 
- Екологія міських систем (урбоекологія) 
- Екологічна безпека 
- Екологічне право 
- Охорона праці. 
До дисциплін вибіркової частини навчального плану спеціалізації  

101 «Екологія» відносяться: 
- Основи екологічної токсикології; 
- Технологія очистки газових викидів; 
- Водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод промислових підприємств. 
Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з екології, такі як: навколиш-

нє середовище, викиди, антропогенний вплив, біогеоценоз, природна система, популяція, гра-
ничнодопустима концентрація, стічні води, поводження з відходами. 

 

Розділ 1. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє   
середовище  

 

1. ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. [1-2] 
2. ГДК хімічних речовин у водному середовищі, лімітуючи ознаки шкідливості, категорії 

водокористування. [1-3] 
3. ГДК речовин у ґрунті. [1-2] 
4. Нормативи ГДВ забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повіт-

ря. [2-4] 
5. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин. [1-4] 
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6. Початкові дані для розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин. [1-2] 
7. Санітарно-захисні зони підприємств. [3-4] 
8. Державний облік підприємств, що забруднюють атмосферне повітря. Встановлення нор-

мативів ГДС. [3-4] 
 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 

407 с. 
2. Запольський А.К., Салюк  А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с. 
3. Некос В.Ю.,  Максименко Н.В.,  Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю.  Нормування антро-

погенного навантаження на навколишнє природне середовище. Навчальний посібник для 
студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Вид. 2–е доп. і пе-
рероб. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006 р. 

4. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов. Харьків, 2007. – 288 с.  
 

Розділ 2. Моніторинг довкілля 

 
1. Особливості складу об'єктів навколишнього середовища. [1, 2] 
2. Базові етапи аналізу складових довкілля. [2-4] 
3. Аналіз повітря: відбір проб повітря, особливості аналізу забруднюючих речовин. [1-3] 
4. Відбір проб, підготовка до аналізу та аналіз ґрунтів, твердих відходів та біоматеріалів. [2-

4] 
5. Особливості визначення забруднення природної води. [1-4] 
6. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища. [2-4] 
7. Моніторинг атмосферного повітря. [2, 3] 
8. Моніторинг поверхневих вод. [1-3] 
9. Моніторинг стану ґрунтів. [1-4]  

Перелік рекомендованої літератури 

1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 
с. 

2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с. 
3. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Ви-

давничий центр «Академія», 2006. – 360 с. 
4. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов. Харьків, 2007. –288 с.  

Розділ 3. Екологія міських систем 

1. Суть урбанізації. Місто як урбогеосоциосистема, її підсистемі і їх взаємодія. Ресурсос-
поживання міст. [1-3] 

2. Антропогенні зміни рельєфу. Ґрунти міських територій. Меліорація забруднених ґрунтів. 
Рекультивація земель промислової агломерації. [1-3] 

3. Антропогенна дія на компоненти геологічного середовища міст. [4] 
4. Водні об’єкти міста. Загальноміські очисні споруди та очисні споруди невеликих населе-

них пунктів. Методи очистки виробничих стічних вод. [1-5] 
5. Самоочищення водних об'єктів. Фізичні, хімічні, біохімічні механізми самоочищення. 

Технології відновлення і захисту. [3-5] 
6. Оцінка стану водних об’єктів. Умови викиду стічних вод в водні об’єкти. [1-3] 
7. Атмосферне повітря. Склад, будова, властивості і функції атмосфери. [1] 
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8. Cанітарно-захисні зони, архітектурно-планувальні заходи, інженерно-організаційні захо-
ди, маловідходні та безвідходні технології; технічні засоби і технології очистки викидів. 
[4-6] 

9. Нормування якості атмосферного повітря. Основні джерела утворювання та викидів за-
бруднюючих речовин. [1, 2] 

10. Шляхи та особливості формування флори та фауни міста. Роль міст в динаміці ареалів 
видів флори та фауни. [1-6]. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 с. 
2. Запольський А.К., Салюк  А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с. 
3. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с. 
4. Шмандий В.М. Управление техногенной безопасностью урбосистемы на стадии образова-

ния и поступления отходов в окружающую среду. – Х.: ХДПУ, 2001. – 152 с. 
5. Білогуров Ю.М., Булавін О.В., Мнускіна Ю.В. Технологія очищення газових викидів. –

Донецьк, 2010. – 124 с. 
6. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов. Харьків, 2007. – 288 с. 

Розділ 4. Екологічна безпека 

1  Екологічна небезпека, умови, фактори та чинники  її формування.  
1.1 Риск як кількісна оцінка виникнення, класифікація рівнів.  
1.2 Екологічні ситуації, їх характеристика та аналіз.  
1.3 Класифікація надзвичайних ситуацій природного й антропогенного походження.  
1.4 Характеристика небезпеки, сформованої біологічними,  хімічними  та ландшафтотранс-

формуючими чинниками.  
2 Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням та деградацією ґрун-

тів.  
2.1 Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням поверхневих і 

підземних вод.  
2.2 Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням атмосферного 

повітря.  
2.3 Особливо небезпечні процеси:  еконебезпека, пов’язана з підтопленням земель.  
2.4 Законодавча база. 

3  Національна система законодавства в сфері екологічної безпеки. Основні напрями держав-
ної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та за-
безпечення екобезпеки. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 с. 
2. Запольський А.К., Салюк  А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с. 
3. Шмандий В.М. Управление техногенной безопасностью урбосистемы на стадии образова-

ния и поступления отходов в окружающую среду. – Х.: ХДПУ, 2001. – 152 с. 
4. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов. Харьків, 2007. –  

288 с. 

Розділ 5. Екологічне право 

1 Задачі законодавства про охорону навколишнього природного середовища. [1-3] 
1.1 Міжнародна правова охорона довкілля.  
1.2 Екологічні права громадян України.  
1.3 Основні принципи охорони навколишнього середовища відповідно законодавству Укра-
їни.  
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1.4 Гарантії екологічних прав громадян України. 
2 Контроль та нагляд в екологічній сфері. [1-3] 

2.1 Управління природоохоронною діяльністю.  
2.2 Право власності на природні ресурси в Україні.  
2.3 Законодавство України про охорону водних ресурсів.  
2.4 Об’єкти правової охорони довкілля в Україні. 

3 Міжнародні договори, складені країною по глобальним проблемам охорони навколишнього 
природного середовища. [1-3] 
3.1 Принципи та зміст систем екологічного страхування суб’єктів господарчої діяльності.  
3.2 Система законодавчих природних та природовідновлюючих актів в Україні.  
3.3 Законодавство України про рослинний та тваринний світ.  
3.4 Система правоохоронних органів в сфері природного середовища в Україні.  
3.5 Законодавство України про охорону атмосферного повітря та повітряного простору.  
3.6 Міжнародні відносини України в області охорони довкілля.  
3.7 Обов’язки громадян України в сфері охорони довкілля.  
3.8 Правове регулювання земельних відносин в Україні.  

4 Екологічна експертиза. [1-3] 
4.1 Повноваження органів керування України в галузі охорони природного середовища.  
4.2 Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.  
4.3 Законодавство України, регламентуюче порядок функціонування заповідників, природ-
них та національних парків.  
4.4 Законодавство України про радіоактивні відходи. 
4.5 Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення та зло-
чини. 

5 Контроль та нагляд в області охорони довкілля. [1-3] 
5.1 Міжнародне та сучасне право на токсичні відходи.  

 5.2 Закон України про санітарно – епідеміологічне благополуччя. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 с. 
2. Запольський А.К., Салюк  А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с. 
3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 

5-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. 

Розділ 6. Охорона праці 

1 Конституційні основи охорони праці в Україні. [1-3] 
2 Основи фізіології праці. [3] 
3 Вентиляція. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, конс-

труктивне оформлення. [1-3] 
4 Джерела, класифікація і характеристики вібрації. [1,3] 
5 Звукова потужність джерела звуку. [2,3] 
6 Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і маг-

нітних полів. [3] 
7 Специфіка захисту від лазерного випромінювання. Джерела, особливості і класифікація іоні-

зуючих випромінювань (ІВ), які можуть мати місце на виробництві (в організації). [1-3] 
8 Основи виробничої безпеки та пожежної профілактики. [1-3] 
9 Дія електричного струму на організм людини. [1-3] 
10 Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії примі-

щень за вибухопожежонебезпечністю. [1-3] 
11 Методи оцінки пожежної небезпеки об’єкти. [3] 

Перелік рекомендованої літератури 
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1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 с. 
2. Запольський А.К., Салюк  А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с. 
3. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. Підручник. – 

Вид. 5-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. 

Розділ 7. Основи екологічної токсикології 

1 Основні визначення і поняття екотоксикології. [1-2, 5] 
1.1 Поняття "токсикант", "екотоксикант", "суперекотоксикант", "ксенобіотик", "персистен-

тність".  
1.2 Екотоксиканти прямої токсичної і непрямої дії. 
1.3 Основні підходи до класифікації екотоксикантов по характеру дії на живі організми. 
1.4 Джерела, шляхи і форми надходження екотоксикантів в довкілля. 
1.5 Надходження, накопичення екотоксикантів живими організмами. 
1.6 Чинники, що впливають на акумуляцію екотоксикантів. Значення біоакумуляції. 
1.7 Шляхи виведення токсикантів із живих організмів. 

2 Токсичність. [1-5] 
2.1 Токсична дія, токсичний процес.  
2.2 Форми прояву токсичного процесу на різних рівнях організації живої матерії. 
2.3 Екотоксичність. Пряма і непряма дія токсикантів. Гостра і хронічна токсичність.  
2.4 Кумуляція і адаптація. Поняття порігового рівня, дози, допустимого навантаження на 

елементи біосфери.  
2.5 Форми дії токсичних речовин в двокомпонентній системі: адитивність, антагонізм, си-

нергізм, сенсибілізація.  
2.6 Особливості  дії токсичних речовин на організм.   
2.7 Токсикокінетика: швидкість надходження та виведення токсикантів з організму люди-

ни.  
2.8 Екотоксикологія популяції. Особливості залежності "доза-ефект" для біологічних сис-

тем надорганізменого рівня.  
3 Нанотоксикологія. Шляхи надходження наночасток в живі організми та їх негативний вплив. 

[6-10] 
4 Біологічні методи контролю навколишнього середовища. [11-14] 

4.1 Біомоніторинг як складова частина екологічного моніторингу. 
4.2 Сутність методу біоіндикації. 
4.3 Вимоги, що пред'являються до біоіндикаторів рівнів забруднення. 
4.4 Біоіндикація і біотестування. 

5 Оцінка і управління екологічним ризиком. [1-2, 14] 
5.1 Якісна і кількісна характеристика екологічного ризику. 
5.2 Задачі оцінки ризику і управління ризиком. 
5.3 Канцерогенний та хімічний ризик. 
5.4 Схема  оцінки екологічного ризику. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 с. 
2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с. 
3. Шумейко В. М., Глуховський І. В. та ін. Екологічна токсикологія.-К.:Столиця, 1998. – 204 с. 
4. Панасенко А.І.Технологія очищення від аерозолів: навчальний посібник. –Донецьк: ДВНЗ 

«ДонНТУ», 2008. – 112 с. 
5. Экология горного дела и природная среда / под общ. ред. Астахова А.С. – М.: Изд-во МГГУ, 

1999. – 367 с. 
6. Довгий С.О., Павлишин В.І. : Екологічна мінералогія України. – К.:«Наук. думка», 2003. – 

152с. 
7. Булах А.Г. Минералогия: Учебник. – СПб: Изд-во «Академия», 2011.– 296с.  
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8. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів : підручник - Київ, 2003. –  
672 с. 

9. Булах А.Г. Минералогия с основами кристаллографии.  М.: Недра. 1965. – 316 с. 
10. Лазаренко Е.К. Курс минералогии. М.: Высшая школа,1971. – 608 с. 
11. Руденко С.А. Основы генетической минералогии: Учебн. пос. - Ленинград, 1989. - 97 с. 
12. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія: Підручник. – К.: Манускрипт, 1998. – 

338с. 
13. Временные методические рекомендации по проведению геолого-экологических исследо-

ваний при геолого-разведочных работах (для условий Украины). – Киев, 1990.– 87с. 
14. Инструкция по геохимическим методам поисков рудных месторождений. – М: Недра, 

1983. – 191с. 

Розділ 8. Водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод  
промислових підприємств   

1 Зміст прояснення стічних вод відстоюванням. [1-4] 
1.1 Відстійники періодичної і безупинної дії. Типи відстійників. 
1.2 Відстоювання в тонкому шарі рідини. 
1.3 Гетерокоагуляційний метод очищення стічних вод. 
1.4 Основні коагулянти і їхня характеристика. 
1.5 Флокуляція і її застосування в процесах очищення стічних вод. 
1.6 Конструкції змішувачів і камер пластівцеутворення, відстійники з камерою змішання і 
пластівцеутворення. 
1.7 Очищення стічних вод методом флотації. 

2 Реагенті методи очищення стічних вод. [1-6] 
2.1 Нейтралізація стічних вод. 
2.2 Окислювання хлором, гіпохлоритами, діоксидом хлору. 
2.3 Принципова технологічна схема очищення стічних вод за допомогою хлорування і 
конструкції основних апаратів. 

3 Очищення стічних вод методом зворотного осмосу й ультрафільтрації, характеристика ме-
тодів. [1-7] 

3.1 Фактори, які мають вплив на мембранні процеси поділу. Характеристика напівпроник-
них мембран. 
3.2 Конструкції апаратів зворотного осмосу. 
3.3 Очищення стічних вод методом іонного обміну. 
3.4 Катіонування, аніонування, повне знесолення води. 

4 Термічні методи очищення стічних вод, загальна характеристика. [3-7] 
4.1 Концентрування стічних вод. 
4.2 Випарні апарати. 
4.3 Установки миттєвого випару (адіабатні). 
4.4 Випарні установки контактного типу. 

5 Термоокислювальні методи очищення стічних вод від розчинених органічних домішок. [2-7] 
5.1 Метод рідкофазного окислювання. 
5.2 Принципова схема установок рідкофазного окислювання. 
5.3 Парофазне окислювання. 
5.4 Технологічні схеми паро фазного методу. 

6 Біохімічні методи очищення стічних вод. [1-5] 
6.1 Сутність методу біохімічного очищення (БХО). 
6.2 Очищення стічних вод у штучних спорудженнях. 
6.3 Анаеробне окислювання. 
6.4 Бродіння осадів у метантенках. 

Перелік рекомендованої літератури 
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1. Гребенкин С.С., Костенко В.К., Матлак Е.С. и др. Физико-химические основы технологии 
осветления и обеззараживания шахтных вод. – Донецк: „ВИК”, 2009. – 442с. 

2. Гребенкин С.С., Костенко В.К., Матлак Е.С. и др. Физико-химические основы технологии 
деминерализации шахтных вод. – Донецк: „ВИК”, 2008. – 287с. 

3. Костенко В.К., Омельченко М.П., Зав’ялова О.Л., Матлак Є.С.  та ін. Поводження з шахт-
ними водами /Навчальний посібник. - Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 204 с. 

4. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник/ За заг.  ред. Запольсь-
кого А.К. – Київ: Лібра, 2000. – 552 с. 

5. Руденко К.Г., Шемаханов М.М. Обезвоживание и пылеулавливание. -М.: Недра, 1981.-350 с. 
6. Красавцев Г.Н., Ильичев Ю.И., Кашуба А.И. Рациональное использование и защита водных 

ресурсов в черной металлургии, - М.: Металлургия, 1989. – 288 с. 
7. Очистка производственных сточных вод: Учебное пособие / С.В.Яковлев, Я.А. Карелин, 

Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов. М.: Стройиздат, 1979. - 320 с. 

Розділ 9. Технології очищення газових викидів 

1. Характеристика діоксиду сірки. Класифікація методів очищення газових викидів від діокси-
ду сірки. Абсорбційні методи.Каталітичні методи. [1-3] 

2. Характеристика сірководню та сіркоорганічних сполук. Класифікація методів газових вики-
дів від сірководню та сіркоорганічних сполук. Абсорбційні методи. [1-4] 

3. Характеристика СО2. Класифікація засобів витягу діоксиду вуглецю з газових сумішей. По-
глинання диоксиду вуглецю водою. Використання твердих поглиначів. [1, 3-5] 

4. Характеристика викидів оксидів азоту. Класифікація методів очищення газових викидів від 
оксидів азоту. Методи каталітичного відновлення оксидів азоту. Термічне відновлення ок-
сидів азоту. [1-5] 

5. Характеристика СО. Джерела викиду оксиду вуглецю в атмосферу. Класифікація методів 
очищення газових викидів від оксиду вуглецю. Хемосорбійне поглинання оксиду вуглецю. 
[1-5] 

6. Склад газових викидів при горінні палива в карбюраторних і дизельних двигунах внутріш-
нього спалювання (ДВС). Абсорбційні, термічні та каталітичні методи очищення вихлопу 
ДВС. [2-5] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Білогуров Ю.М., Булавін О.В., Мнускіна Ю.В. Технологія очищення газових викидів. –
Донецьк, 2010. – 124 с. 

2. Панасенко А.І.Технологія очищення від аерозолів: навчальний посібник. –Донецьк: ДВНЗ 
«ДонНТУ», 2008. – 112 с. 

3. Техника и технология защиты воздушной среды / В.В. Юшин,В.М.Попов, П.П.Кукин и др. –
М.:Высш.шк., 2005. – 391 с. 

4. Адоньев С.М., Зайцев Ю.С., Филипьев О.В. Пылегазовые выбросы предприятий черной ме-
таллургии. – М.:  Металлургия, 1998. – 246 с. 

5. Руденко К.Г., Шемаханов М.М. Обезвоживание и пылеулавливание. – М.: Недра, 1981. – 
350 с. 
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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 

5 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 

30 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з ви-
користанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідов-
ності. Розрахунки виконані вірно в необхідній логічній послідовності, надане опи-
сання формул, розкрито термінологію умовних позначень формул. Наведені графі-
ки та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за ре-
зультатами розрахунків. 

27 При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за результата-
ми розрахунків. 

25 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. При 
виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведені графіки або за-
лежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за результа-
тами розрахунків. 

20 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

15 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 
наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

<10 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 
<5 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 
Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

35 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з ви-
користанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідов-
ності. Розрахунки виконані вірно в необхідній логічній послідовності, надане опи-
сання формул, розкрито термінологію умовних позначень формул. Наведені графі-
ки та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за ре-
зультатами розрахунків. 

30 При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за результата-
ми розрахунків. 

25 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
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поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. При 
виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведені графіки або за-
лежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за результа-
тами розрахунків. 

20 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

15 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 
наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

<10 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 
<5 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 
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   

 
 
 
 


