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ВСТУП 
 
Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань ба-

калаврів із комплексу основних дисциплін, які вивчаються у вузах зі спеціально-
сті 151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-
професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 15 «Автомати-
зація і комп’ютерно-інтегровані технології». 

Програма вступного випробування із спеціальності є основним докумен-
том на кафедрі автоматики та телекомунікацій, який визначає зміст та порядок 
атестації студентів, що закінчили повний курс підготовки за програмою бакалав-
ра зі спеціальності 15 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та 
ті, що бажають продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» 
зі спеціальності 151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології». Уза-
гальнений об'єкт діяльності бакалавра за спеціальністю 15 «Автоматизація і 
комп’ютерно-інтегровані технології» – розробка, проектування (конструювання), 
виробництво, дослідження, модернізація, технічне обслуговування та експлуата-
ція комп’ютеризованих систем автоматичного управління та їх елементів. 

Атестація абітурієнта проводиться у формі випробування, яке у комплексі 
перевіряє знання та вміння бакалавра з фундаментальних та професійно-
орієнтованих дисциплін, а також враховує вимоги до його освітнього рівня. Ме-
тод проведення випробування – письмовий іспит. 

До цих дисциплін відносяться курси: “Основи комп’ютерно-інтегрованого 
управління”; “Мікропроцесорна техніка”; “Метрологія, технологічні вимірюван-
ня та прилади”; “Технічні засоби автоматизації”; “Ідентифікація та моделювання 
об’єктів автоматизації”; “Автоматизація технологічних процесів”; “Електоустат-
кування гірничих підприємств”; “Автоматизований електропривід”. 

Зокрема, треба знати призначення, устрій, принцип дії особливості експлу-
атації технічних засобів автоматизації, електронних, електротехнічних пристроїв 
керування параметрами технологічних об’єктів та процесів, включаючи джерела 
інформаційних сигналів, засоби комп’ютерно-інтегрованого управління та вико-
нвчі механізми і пристрої. 

Атестація вступників проводиться у терміни визначені приймальною 
комісією Державного вищого навчального закладу «Донецький національний те-
хнічний університет». 

 
Розділ 1. «Теорія автоматичного управління»  

 
1. Загальні характеристики лінійних автоматичних систем: задачі автома-

тизації об’єктів, вхідні та вихідні змінні, зворотній зв’язок та його значення, по-
няття про автоматичне регулювання та управління, керовані та регульовані змін-
ні, поняття про керуючі та збурюючи впливи, типові сигнали зовнішніх впливів 
в автоматичних системах, криві розгону об’єкта, імпульсні перехідні характери-
стики об’єктів; принципи побудови автоматичних систем, принципи регулюван-
ня по відхиленню вихідної змінної, за впливом, що збурює та комбіноване регу-
лювання; принципи класифікації автоматичних систем, класифікація систем по 



закону зміни вихідної змінної об’єкту: системи автоматичної стабілізації, систе-
ми програмного управління та слідкуючі системи [1 - 4].  

2. Динаміка систем автоматичного управління: загальні поняття про дина-
міку автоматичних систем, методи складання рівнянь динаміки автоматичних 
систем; математичні моделі динаміки автоматичних систем, математична модель 
динаміки систем у формі рівняння “вхід-вихід” лінійних неперервних та дискре-
тних систем; стійкість лінійних неперервних систем, основні поняття та визна-
чення стійкості автоматичних систем, критерії стійкості, стійкість системи з за-
пізнюванням; якість процесів управління, показники якості перехідних процесів 
при ступінчатих впливах: час перехідного процесу, коливальність, перерегулю-
вання, характер згасання перехідного процесу; непрямі методи оцінки якості по 
кривим перехідних процесів; прямі методи оцінки якості про кривим перехідних 
процесів [1 - 4]. 

3. Синтез систем автоматичного управління: корекція автоматичних систем, 

забезпечення заданої якості процесів управління, методи підвищення точності 
систем [1 - 4]. 

4. Теорія лінійних дискретних систем: визначення та класифікація дискрет-
них систем, математичні моделі дискретних систем, стійкість дискретних сис-
тем, поняття стійкості, критерії стійкості дискретних систем, оцінка якості ліній-
них дискретних систем, помилки при типових впливах, коефіцієнт помилок та 
методи їх обчислення [1 - 4]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Теория автоматического управления/ Под ред. А.А. Воронова – М.: Вы-
сшая школа, 1986, ч. 1,2. 

2. Теория автоматического управления/ Под ред. А.В. Нетушила – М.: Вы-
сшая школа, 1983. – 432 с. 

3. Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Бріцький О.І. Теорія автоматичного управ-
ління. – К., Техніка, 2002. – 688 с. 

4. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. Підру-
чник. – Київ: Либідь, 1997. – 544 с. 
 

Розділ 2. «Мікропроцесорні системи»  
 

1. МПС: принципи побудови, способи організації обміну даними в МПС, 
адресний простір та його розподіл у МПС, апаратні та програмні засоби інтер-
фейсу користувача типової МПС, організація переривань у МПС; контролери, 
мікроконтролери провідних фірм; процесори цифрових сигналів САУ, процесо-
ри цифрових сигналів провідних фірм, побудова модулів перетворення сигналів 
на апаратному і програмному рівнях; підвищення продуктивності МПС, багато-
процесорні системи [1 - 3]. 

2.  Програмне забезпечення МПС: програмування МП фірми INTEL, про-
грамування МП підвищеної розрядності провідних фірм; програмування мікро-
контролерів та процесорів цифрових сигналів [1 - 3]. 

 



Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. – М.: 
НОЛИДЖ, 1998. 

2. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров./ 
Сост. Ю.А. Шпак – К.: «МК-Пресс», 2006. 

3. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс./ Пер. с англ. – М.: Издательс-
кий дом «Дод эка-ХХІ», 2006. 
 

Розділ 3. «Архітектура комп’ютерних систем та мереж»  
 
1. Вузли електронних обчислювальних машин: цифрові автомати та їх 

аналіз та синтез; пристрої пам’яті , їх класифікація та організація; процесори, 
принципи побудови та функціонування процесорів та електронних обчислюва-
льних машин, архітектура універсальних процесорів, організація пам’яті та спо-
соби адресування операндів у процесорах [1 - 2]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 2006. 

2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера Н. – СПб.: Питер, 2006. – 699 с. 
 

Розділ 4. «Електроніка та мікросхемо техніка»  
 

1. Вступ до теорії напівпровідників. Побудова p-n переходу. ВАХ напі-
впровідникового діода. Ємкісні властивості p-n переходу [1 - 4]. 

2. Побудова випрямлячів електричного току. Однофазних однонапів-
періодних та двунапівперіодних випрямлячів. Керовані випрямлячі електричного 
току. Схеми умноження напруги [1 - 4]. 

3. Побудова біполярного та полевого транзисторів. Принципи роботи 
напівпровідникових транзисторів. Засоби побудови моделей роботи [1 - 4]. 

4. Побудова транзисторних підсилювачів. Принципи побудови напівп-
ровідникових підсилювачів. Основні характеристики підсилювачів. Схеми 
включення [1 - 4]. 

5. Зворотні зв'язки. Теорія зворотних зв'язків. Вплив зворотних зв'язків 
на основні параметрити підсилювачів. Схеми підключення зворотних зв'язків  
[1 - 4]. 

6. Підсилювачі потужності. Схеми підсилювачів потужності. Класи ро-
боти підсилювачів. Вплив класів роботи на основні характеристики підсилюва-
чів [1 - 4]. 

7. Підсилювачі постійного струму. Диференційний каскад. ОППТ. 
Схеми включення ОППТ. Рішаючи схеми на ОППТ [1 - 4]. 

8. Генератори електричних імпульсів. Теорія побудови генераторів 
електричних імпульсів. Схеми фазозсувних приладів. Системи запуску генерато-
рів [1 - 4]. 



9. Вступ для теорії побудови цифрових електронних схем. Логічний 
елементи. Логічні функції. ДКНФ і ДДНФ. Засоби побудови приладів с викорис-
танням ДКНФ і ДДНФ [1 - 4]. 

10. Схеми побудови логічних елементів. Діодна логіка. Діодно-
транзисторна логіка. ТТЛ. КМОП логіка [1 - 4]. 

11. Тригери. Двувходові тригери. Одновходові тригери. Способи побу-
дови тригерних приладів [1 - 4]. 

12. Регістри. Послідовні регістри. Паралельні регістри. Способи управ-
ління регістрів. Способи побудови складних регістрових приладів [1 - 4]. 

13. Лічильники. Послідовні лічильники по модулю M=2n. Нeдвоічні лі-
чильники. Способи пришвидшення роботи лічильників. Десятинні лічильники 
 [1 - 4]. 

14. Комбінаційні схеми. Мультіплексори. Дешифратори. Шифратори. 
Перетворювачі кодів. Генератори випадкових чисел  [1 - 4]. 

15. Арифметичні схеми. Суматори. Засоби пришвидшення роботи сума-
торів. Блоки множення [1 - 4]. 

16. Запам'ятовуючи прилади. Енергозалежні прилади. Енергонезалежні 
прилади [1 - 4]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебн. пособ. для вузов. - М.: 

Высш.шк., 1991.-626с. 
2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. - М.: Высш.шк., 1982. - 

495с. 
3. Схемотехніка електронних систем: Підручн. В 2-х томах / Жуйков В.Я., 

Бойко В.І., Зорі А.А. - К.: Аверс, 2002. - ТІ. «Аналогова схемотехніка». 
4. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника. - М;Горячая линия - 

Телеком, 2002. - 768с. 
 

Розділ 5. «Теорія електричних та магнітних кіл»  
 

1.  Аналіз електричних кіл при гармонічній дії: основні рівняння, теореми та 
методи аналізу лінійних та нелінійних кіл, частотні характеристики електричних 
кіл; перехідні процеси в електричних колах, класичний та операторний методи 
аналізу кіл у перехідних режимах; частотний метод аналізу – амплітудно-
частотний та фазочастотний спектри, спектральна густина, умови неспотвореної 
передачі сигналів через електричне коло; нелінійні кола при гармонічних діях, 
нелінійні перетворення сигналів; кола зі зворотнім зв’язком, стійкість, автоколи-
вання кола; корегуючі кола – пасивні та активні амплітудні і фазові коректори; 
дискретні кола – імпульсні характеристики дискретних кіл, дискретна згортка, Z-
перетворення та його властивості, цифрові фільтри [1 - 2]. 

2.  Синтез електричних RLC-кіл: основні теорії чотириполюсників характе-
ристичні та робочі параметри, передавальні функції чотириполюсників; кола з 
розподіленими параметрами; аналогові частотно-селективні фільтри – синтез RC 
та LC фільтрів, розрахунок фільтрів [1 - 2]. 



Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Основы теории цепей: Учебник для вузов /Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин. 
2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. Учебник для студентов электротехнических, энергетических и приборост-
роительных специальностей вузов. – 7-е издание, пер. и доп. – М.: Высшая шко-
ла, 1978 – 528 с. 
 

Розділ 6. «Метрологія та вимірювання»  
 

1.Метрологічна діяльність: метрологічне забезпечення експериментальних 
наукових досліджень та сучасних технологій вимірювань під час виконання нау-
ково-дослідних та конструкторських робіт; математичні методи планування екс-
периментальних досліджень, критерії правдоподібності отриманих результатів, 
натурного та математичного експериментів, метрологічне забезпечення програ-
мних продуктів та обчислювальних компонентів засобів вимірювальної техніки, 
які застосовуються при наукових дослідженнях [1 - 2]. 

2.  Технологія моделювання та математичного опису вимірювань: прийоми 
застосування віртуальних середовищ та відповідних програмних пакетів для ПК 
з метою оптимізації вимірювання процесів та параметрів у інформаційних мере-
жах, цифрова обробка вимірювальної інформації, елементи інформаційно-
статистичного опису наукового експерименту, вимірювань та оцінки якості про-
дукції, моделювання вимірювального контролю, оптимізація метрологічного за-
безпечення науково-дослідних робіт, математичне та імітаційне моделювання 
фізичного експерименту[1 - 2]. 

3.  Метрологічний контроль і нагляд: вибір засобів вимірювальної техніки 
(ЗВТ) для контролю на основі діючих стандартів і рекомендацій, що стандарти-
зують вимірювальні технології, визначення ефективності використаної ЗВТ під 
час проведення наукових досліджень, оцінка вірогідності контролю і похибок іс-
питів, міжнародні рекомендації з оцінки невизначеності результатів вимірюван-
ня [1 - 2]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ Под 
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Розділ 7. «Комп’ютерне моделювання процесів і систем»  
 

1. Моделі фізичних систем: механічні системи з лінійним переміщен-
ням; механічні системи з обертальним рухом; електромеханічні; лінеаризація; 
структурні схеми [1 - 4]. 



2. Моделі в змінних стану: змінні стану динамічної системи; диферен-
ціальні рівняння стану; схеми моделювання; зв'язок між передавальної функцією 
і рівняннями стану; кононічні форми керованості і спостережливості; тимчасові 
характеристики і перехідна матриця стану; одновимірні та багатовимірні об’єкти 
[1 - 4]. 

3. Синтез систем зі зворотним зв'язком за станом: керованість і спосте-
режливість; розміщення полюсів за допомогою зворотного зв'язку за станом; фо-
рмула Акермана; відпрацювання вхідного сигналу за допомогою ПІ-регулятора; 
оптимальні системи управління, рішення рівняння Ріккаті [1 - 4]. 

4. Регресійні моделі: гіпотези про функціонування чорної шухляди, 
статичні регресійні моделі, лінійна, множинна, поліноміальна і мультиплікатив-
на моделі, динамічні регресійні моделі 1 і 2 порядку [1 - 4]. 

5. Чисельні методи інтегрування систем диференціальних рівнянь: ме-
тоди Ейлера, Рунге-Кутта 4 порядку, Адамса, ітераційні, синтаксичний метод з 
розкладанням у ряди [1 - 4]. 

6. Моделі систем із зосередженими параметрами: моделі систем, що 
структурно перебудовуються, моделювання систем з розподіленими параметра-
ми в частинних похідних[1 - 4]. 

7. Статистичне моделювання систем: метод Монте-Карло, датчики і 
генератори випадкових чисел, рівномірний закон розподілу випадкових чи-
сел [1 - 4]. 

8. Моделювання випадкових подій: моделювання випадкових величин 
із заданим законом розподілу, із нормальним розподілом випадкових чисел, мо-
делювання системи випадкових величин [1 - 4]. 

9. Потоки випадкових подій: пуассонівський потік випадкових подій, 
потоки випадкових подій із післядією, моделювання систем масового обслугову-
вання, марковських випадкових процесів з дискретним часом, марковських ви-
падкових процесів із неперервним часом[1 - 4]. 

10. Обробка статистичних результатів: оцінка параметрів моделі, плану-
вання експерименту[1 - 4]. 
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Розділ 8. «Теорія інформації та кодування»  [22 - 30] 
 

1. Інформація та інформаційні системи. Визначення і класифікація інформа-
ції. Предмет теорії інформації. Основні властивості і характеристики інформації. 



Визначення і структура інформаційної системи. Форми існування інформації. 
Форми зв'язку джерел і споживачів інформації. Поняття мови інформатики, син-
таксис, семантика, перетворення мов в інформаційних системах. Операції, вико-
нувані з інформацією [1 - 9]. 

2.  Інформаційний канал. Визначення і структура інформаційного каналу. 
Призначення та характеристики окремих блоків інформаційного каналу. Стадії 
перетворення інформації при проходженні від джерела до споживача [1 - 9]. 

3.  Повідомлення та сигнали. Визначення повідомлення та сигналу. Форми 
повідомлень. Класифікація сигналів та їх основні характеристики [1 - 9]. 

4.  Кількісна оцінка інформації дискретних повідомлень. Кількість інформа-
ції, одиниці кількості інформації. Ентропія як міра визначеності. Міра кількості 
інформації по Р. Хартлі і К. Шеннону. Умовна ентропія. Властивості ентропії 
дискретних повідомлень [1 - 9]. 

5.  Дискретний канал зв’язку. Швидкість передачі дискретної інформації. 
Пропускна здатність дискретного каналу зв’язку. Теорема Шеннона для дискре-
тного каналу зв’язку [1 - 9]. 

6.  Безперервні повідомлення. Дискретизація безперервних повідомлень. 
Теорема Котельнікова. Похибки, що виникають при дискретизації безперервних 
повідомлень [1 - 9]. 

7.  Кількісна оцінка інформації безперервних повідомлень. Диференційна 
ентропія та її властивості. ε-ентропія і ε- продуктивність джерела безперервної 
інформації [1 - 9]. 

8. Безперервний канал зв’язку. Пропускна здатність безперервного каналу 
зв’язку. Теорема Шеннона для безперервного каналу зв’язку. Узгодження безпе-
рервних каналів зв’язку [1 - 9]. 

9.  Кодування інформації. Цілі кодування, основні поняття і визначення. 
Причини виникнення надмірності повідомлень та методи боротьби з нею. Прин-
ципи побудови оптимальних кодів Хафмена і Шеннона-Фано [1 - 9]. 

10.  Елементи загальної теорії сигналів. Визначення і класифікація сигналів. 
Предмет теорії сигналів. Форми представлення сигналів. Теорія ортогональних 
сигналів [1 - 9]. 

11.  Сигнали та їх характеристики. Дельта функція. Функція Хевісвайда. Бі-
лій шум. Гармонічні сигнали. Радіо та відео імпульси. Енергетичні характерис-
тики сигналів [1 - 9]. 

12.  Спектральне представлення сигналів. Ряд Фур’є. Перетворення Фур’є та 
його властивості. Приклади розрахунку перетворення Фур’є для сигналів, що ін-
тегруються [1 - 9]. 

13.  Спектральний аналіз цифрових сигналів. Дискретне перетворення Фур’є 
та його властивості. Швидке перетворення Фур’є та алгоритм його застосування 
на практиці. Розтікання спектру та звужуючі вікна [1 - 9]. 

14.  Фільтрація сигналів. Класифікація фільтрів. Характеристики лінійних 
систем (фільтрів). Методи опису фільтрів. Розрахунок характеристик фільтрів. 
Рекурсивні та не рекурсивні цифрові фільтри. Ідеальні фільтри. Аналітичний си-
гнал та його властивості [1 - 9]. 

15.  Ефекти дискретизації сигналів. Дискретизація безперервних сигналів. 
Теорема Котельникова. Пере дискретизація цифрових сигналів [1 - 9]. 



16.  Кореляційний аналіз сигналів. Авто та взаємокореляційні функції, їх 
властивості. Теорема Вінера-Хінчіна. Приклади використання кореляційного 
аналізу на практиці [1 - 9]. 

17. Методи аналізу нестаціонарних сигналів. Аналіз форми сигналів. Спект-
рограма. Метод частотно-часового аналізу. Метод wavelet аналізу [1 - 9]. 

18. Модуляція та демодуляція сигналів. Амплітудна модуляція та її різнови-
ди. Кутова модуляція та її різновиди. Квадратурна модуляція. Модуляція при пе-
редаванні цифрової інформації. Реалізація модуляції та демодуляції [1 - 9]. 
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Розділ 9. «Пристрої автоматики та систем управління» [31-36] 
 

1. Датчики. Основні принципи побудови датчиків. Роль  датчиків в сучас-
них технічних приладах і системах. Стандартизація датчиків. Основні характе-
ристики і параметри датчиків. Статистичні характеристики датчиків. Динамічні 
характеристики датчиків. Основні параметри. Погрішності датчиків. Структурні 
схеми датчиків. Параметричні вимірювальні перетворювачі. Генераторні вимі-
рювальні перетворювачі. Неелектричні вимірювальні перетворювачі неелектри-
чних величин. Датчики з електричними вихідними сигналами. Вторинні прилади 
індикації та  реєстрації.  Датчики контролю основних параметрів технічних про-
цесів.  Основи проектування датчиків. Застосування датчиків в системах автома-
тики [1 - 6]. 

2. Електромагнітні прилади автоматики. Електромагніти і електромагнітні 
силові елементи.  Електромагнітні реле.  Апаратура, побудована з використан-
ням ферорезонансу, ферорезонансні реле. Трансформаторні прилади. Магнітні 
підсилювачі.  Імпульсні елементи з феромагнітними осередками [1 - 6].  



3. Электромашинні прилади автоматики. Загальні питання електромашин-
них приладів. Електричні машини постійного струму.  Електричні машини змін-
ного струму. Динаміка розімкнутих електроприводів. Управління вентильними 
перетворювачами в приводах.  Дискретний привід з кроковими  двигунами. Еле-
ктричні мікромашини як перетворювачі механічних величин в електричні.  Вибір 
потужності двигуна [1 - 6]. 
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Розділ 10. «Автоматизований електропривід» 
 

1. Структура електроприводу. Основні параметри, основне рівняння 
приводу. Приведення статичних моментів і зусиль в електроприводі. Поняття 
стійкості механічних характеристик. Теорія та способи розрахунку перехідних 
процесів в електроприводі. Електромеханічні властивості приводів постійного та 
змінного струму. Способи управління приводом в режимах регулювання швид-
кості та гальмування [1 - 2]. 

2. Види перетворювачів для електроприводу. Способи керування: пере-
творювачами, безпосередньо – двигунами, редукторами, муфтами [1 - 2]. 

3. Умови роботи та особливості побудови електроприводів шахтних 
підйомних установок, конвеєрів, електроприводів видобувних та прохідницьких 
комбайнів, стаціонарних установок, електровозного транспорту. Каскадні систе-
ми електроприводу, електропривід за принципом “машина подвійного живлен-
ня” автоматизовані системи керування електроприводами, велючаючи замкнені 
та розімкнені [1 - 2]. 
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Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання 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 

10 
Відповідь надана в повному обсязі, з необхідним обгрунтуванням, помилки відсут-
ні 

9 Відповідь надана в повному обсязі, з необхідним обгрунтуванням; у відповіді ная-
вні незначні помилки розрахункового характеру 

8 Відповідь надана в достатньому обсязі, але відсутнє чітке обгрунтування відповіді 
7 Відповідь надана в достатньому обсязі, але використані не найбільш ефективні та 

раціональні методи пошуку відповіді, вихідні дані систематизовані та сформульо-
вані висновки 

6 У відповіді наявні необхідні аналітичні залежності або діаграми та розрахунки, не 
систематизовані вихідні дані, або не сформульовані висновки 

<5 При відповіді на питання студент виявив базові знання з питання, знання основних 
аналітичних залежностей, що описують заданий процес (явище), проте припустив-
ся суттєвих помилок під час виконання розрахунків. У відповіді наявні тільки не-
обхідні аналітичні залежності, проте відсутні розрахунки та висновки 

<3 При відповіді на питання студент виявив володіння основними положеннями ма-
теріалу, але фрагментарне та непослідовне надає відповіді на поставлені запитан-
ня. Слабкі практичні навички, помилки у аналітичних залежностях. У відповіді 
сформульовані тільки вихідні дані, аналітичні залежності або діаграми відсутні; 
незначний загальний обсяг знань, відсутність навичок у вирішенні задач з різних 
тем дисципліни. 

Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

20 
Відповідь надана в повному обсязі, з необхідним обгрунтуванням, помилки відсут-
ні.  

18 
Відповідь надана в повному обсязі, з необхідним обгрунтуванням, помилки відсут-
ні, проте дії під час розв’язання задачі не прокоментовані належним чином. 

16 
Відповідь надана в необхідному обсязі; у відповіді пропущені деякі дії, які суттєві 
для логічного розуміння ходу розв’язання задачі, відповіді надані вірні 

14 
Відповідь надана в повному обсязі, з необхідним обгрунтуванням; у відповіді ная-
вні незначні помилки розрахункового характеру. 

12 
Відповідь надана в повному обсязі, з необхідним обгрунтуванням; у відповіді ная-
вні незначні помилки розрахункового характеру, не вказані одиниці вимірювання 
величин. 

10 Відповідь надана в достатньому обсязі, але вихідні дані сформульовані некоректно 

9 Відповідь надана в достатньому обсязі, але відсутнє чітке обгрунтування відповіді 



8 
Відповідь надана в достатньому обсязі, але використані не найбільш ефективні та 
раціональні методи пошуку відповіді,  вихідні дані систематизовані та сформульо-
вані висновки 

7 
У відповіді наявні необхідні аналітичні залежності або діаграми та розрахунки, не 
систематизовані вихідні дані, або не сформульовані висновки 

<5 
Виставляється, якщо абітурієнт припустився суттєвих помилок під час виконання 
розрахунків. У відповіді наявні тільки необхідні аналітичні залежності, проте від-
сутні розрахунки та висновки. 

<3 

Виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив володіння основни-
ми положеннями матеріалу, але фрагментарне та непослідовне надає відповіді на 
поставлені запитання. Слабкі практичні навички, помилки у аналітичних залежно-
стях. У відповіді сформульовані тільки вихідні дані, аналітичні залежності або ді-
аграми відсутні; незначний загальний обсяг знань, відсутність навичок у вирішен-
ні задач з різних тем дисципліни. 

 
 
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   

 
 

 


