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ВСТУП 

 
Програма вступного випробування є основним документом Приймальної комісії 

ДонНТУ, який визначає зміст та порядок атестації абітурієнтів, що закінчили повний курс 
бакалаврату для вступу на спеціальності, що визначені у інформаційній таблиці   4 правил 
прийму до ДонНТУ у 2017 році «Перелік спеціальностей та вступних випробувань для 
прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра» та мають базову освіту, яка не є 
спорідненою за обраним освітнім ступенем магістра, відносяться до категорії «інші 
спеціальності» та що бажають продовжити навчання для здобуття   освітнього ступеню 
магістра. 

 Програма додаткового вступного випробування  охоплює коло питань, які в сукупності 
характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому національному 
технічному університеті з метою одержання освітнього ступеня «магістр»,   за спеціальностями: 
051 «Економіка»;  

071 «Облік і оподаткування»; 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;  

073 «Менеджмент»;  

074 «Публічне управління та адміністрування»; 

075 «Маркетинг»;  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

 
Абітурієнт повинен володіти базовими поняттями бакалаврської підготовки з наук: «Вища 

математика»,  «Інформатика», «Філософія», «Історія України», «Еволюція економіки», 
«Основи економічної теорії», «Мікроекономіка».  

Мета випробування– оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до навчання у 
ДонНТУ. Рівень знань визначається за здібностями студентів вирішувати теоретичні та 
практичні питання. 

Вступне випробування проводиться у формі екзамену, який  комплексно перевіряє 
знання та вміння бакалавра з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін 
технічного рівня, а також враховує вимоги до його освітнього рівня. 

У разі отримання оцінки більше 60 балів - абітурієнт допускається до фахових 
вступних випробувань за обраною спеціальністю освітнього ступеня магістра). У разі 
отримання  менше 60 балів - абітурієнт не допускається до наступних  фахових вступних 
випробувань. 

Атестація вступників проводиться в терміни, визначені Приймальною комісією ДВНЗ 
«ДонНТУ». 

 
 Розділ 1 . Вища математика 

 
1. Предмет та задачі дисципліни [1-9]. 
2. Система лінійних рівнянь [1-9]. 
3. Визначники [1-9]. 
4. Матриці [1-9]. 
5. Вектори [1-9]. 
6. Пряма на площині [1-9]. 
7. Площина у просторі [1-9]. 
8. Пряма у просторі [1-9]. 
9. Лінії другого порядку [1-9]. 
10. Функція однієї змінної [1-9]. 
11. Границя функції однієї змінної [1-9]. 
12. Неперервність функції однієї змінної [1-9]. 
13. Похідна функції однієї змінної [1-9]. 
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14. Диференціал функції однієї змінної [1-9]. 
15. Дослідження функції за допомогою похідних [1-9]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

1. Бугров Я. С. Высшая матика: в 3 т./Я. С. Бугров, С. М. Никольский. – М. : 
Дрофа, 2004.  

2. Данко П.Е. Высшая матика в упражнениях и задачах/ П.Е.Данко, А.П.Копов, 
Кожевникова Т.Я. – М.: Вища школа, 1980. 

3. Кудрявцев В.А. Краткий курс по высшей матике/ В.А.Кудрявцев, Б.П. 
Демидович. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 

4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей матике/ К.Н.Лунгу, Д.Т.Письменный, 
С.Н.Федин. – Изд. 4. – М.: Айрис-пресс, 2005.-576 c. 

5. Марон И.А. Диференціальне та інтегральне числення в прикладах і задачах. 
Функції однієї перемінної / И.А. Марон. – М.: Наука, 1973. 

6. Минорский В.П. Сборник задач по высшей матике/ В.П.Минорский.– Изд. 3-12. 
– М., 1955-77 р.м.  

7. Тарасов Н.П. - Курс высшей матики для техникумов/ Н.П.Тарасов.  – М.:, Наука, 
1967. – 448 с. 

8. Тевяшев А.Д. Высшая матика. Общий курс. Сборник задач и упражнений. 
Матика для экономистов/ А.Д.Тевяшев, А.Г.Литвин– Харьков: ХТУРЭ, 1997.  

9. Щипачев  В.С. Высшая матика/ В.С. Щипачев.  – М.:, 2005, - 479 с. 
 

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

Перелік рекомендованої літератури 
 
1. Каймин В.А. Информатика / В.А. Каймин. - 6-е изд. - М.: Инфра-М, 2010. - 284 с. 
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.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2012. – 246 с. 
4. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. — 

Київ: Видавнича група BHV, 2009 — 400 с. 
5. Ковалюк Т.В. Основи програмування. -  К.: BHV, 2005. - 400с. 
6. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. – Львів.: «Магнолія».- 2016. – 

400 с. 
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Розділ 3. Філософія 
 

1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві [1-9]. 
2. Виникнення і основні етапи розвитку філософії [1-9]. 
3. Розвиток філософської думки в Україні [1-9]. 
4. Філософія буття [1-9]. 
5. Діалектика як теорія розвитку [1-9]. 
6. Філософія суспільства [1-9]. 
7. Філософія історії [1-9]. 
8. Філософське розуміння свідомості [1-9]. 
9. Суспільна свідомість і її структура [1-9]. 
10. Пізнання. Наукове пізнання [1-9]. 
11. Філософія людини [1-9]. 
12. Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації [1-9]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 3 

изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 608 с. 
2. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В. П. 

Андрущенко, М. І. Михальченко. – 2-ге вид., випр. й доп. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. 
– 368 с. 

3. Введение в философию : учеб. пособие / Авт. кол. : И. Т. Фролов и др. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Республика, 2002.– 623 с. 

4. История философии : учебник / Отв. ред. В. П. Кохановский. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 736 с. 

5. Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Кер. авт. кол. В. Г. Кремень. 
– Х. : Прапор, 2003. – 768 с. 

6. Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин.– М. : Гардарики, 2006.– 459 с. 
7. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии : учеб. пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – М. 

: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 800 с. 
8. Філософія : підручник / За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – 3-тє вид., перероб. і 

доп. – Х. : Прапор, 2004. – 736 с. 
9. Современная философия науки: знания, реальность, ценность в трудах мыслителей 

Запада : учеб. хрестоматия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 1996. – 400 с. 
 

Розділ 4. Історія України  
 

1. Вступ: предмет і завдання навчального курсу. Первісне суспільство і перші державні 
утворення на території України. [1;3;5;6;7;8] 

2. Київська Русь, її суспільно-політичний розвиток. [1;3;4;5;6;7] 
3. Феодальна роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинське князівство. 

[1;3;4;5;6;7] 
4. Українські землі під владою іноземних держав (XIV- перша половина XVIІ ст. ) 

[1;3;5;6;7] 
5. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. [1;3;4;5;6;7] 
6. Визвольна війна українського народу під керівництвом Б.Хмельницького. [1;3;4;5;6;7] 
7. Українська козацька держава в другій половині XVIІ ст. – на початку XVIІІ ст. 

[1;3;4;5;6;7] 
8. Українські землі у ХVІІІ ст. [1;3;4;5;6;7] 
9. Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперії 

наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. [1;3;5;6;7] 
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10. Українські землі під владою Російської імперії  в  другій половині ХІХ ст. 
[1;3;4;5;6;7] 

11. Західноукраїнські землі в другій половині Х1Х ст. [1;3;4;5;6] 
12. Україна на початку ХХ ст.  Україна у Першій світовій війні. [1;4;5;6;7;8;9] 
13. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр. [1;4;5;6;7;8;9] 
14. Україна між світовими війнами (1921-1939 рр.). [1;4;5;6;7] 
15. Україна у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). [1;4;5;6;7] 
16. Суспільний розвиток України у повоєнний період і в умовах «відлиги». [1;4;5;6;7] 
17. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 

1980-х рр.). [1;4;5;6;7] 
18. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. [1;2;4;5;6;7] 
19. Україна в умовах незалежності. [1;5;6;7]. 
 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Власов В. С. Історія України: Підручник для 7-го класу загальноосвітніх 
навчальних закладів. / В. С. Власов. – К.: Генеза, 2013. – 192 с. 

2. Власов В. С. Історія України: Підручник для 8-го класу загальноосвітніх 
навчальних закладів/ За ред. Ю.А. Мицика. – К.: Генеза, 2013. – 256 с. 

3. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник/ О. Д. Бойко. – К.: Академвидав, 
2007. – 688 с. 

4. Гупан М. Н. Новітня історія України: 11 клас. Навчальний посібник./ М. Н. Гупан. – 
К.: А.С.К., 2007. – 384 с. 

5. Кульчицький С . В. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів. / С. В. Кульчицький  – К.: Літера ЛТД, 2013. – 528 с. 

6. Кульчицький С. Історія України (1914–1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / С.Кульчицький, Ю. Шаповал. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.  

7.     Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 кл. 
загальноосвіт. навч. закл./ С. Кульчицький, Ю. Шаповал. – К.: Генеза, 2005. – 320 с. 

 
Розділ 5. Еволюція економіки  

 
 
1.      Предмет і метод курсу «Еволюція економіки», задачі дисципліни [1 – 3]. 
2.       Господарський розвиток первісного суспільства на етапі ранніх цивілізацій (до 

VIII ст. до н. е.) [1 -3]. 
3.      Загальна характеристика та шляхи формування господарств східної та західної 

цивілізацій (VIII – II т. до н. е.) [1, 3-4].  
4.      Основні напрямки господарського розвитку країн східної цивілізації в «осьовий 

час» (становлення східного рабства). Перші пам’ятки економічної думки [2, 5-7]. 
5.     Господарство країн європейської цивілізації в період її формування (VIII ст. до н. 

е. – V ст. н. е.). Перші пам’ятки економічної думки [1 – 5]. 
6.      Середньовічне господарство і економічна думка країн європейської цивілізації (V 

– XV ст. н. е.) [10 – 13]. 
7.      Зародження ринкової економіки та її інститутів у країнах європейської цивілізації, 

економічні концепції меркантилізму (XVI – перша половина XVII ст.) [7 – 11]. 
8.      Становлення національних держав та їх господарство періоду вільної конкуренції 

(XVII – перша половина XIX ст.). Класична політична економія: етапи розвитку, основні течії 
і школи [3 - 8]. 

9.      Основні тенденції світового господарського розвитку в останній третині XIX ст. 
Історична школа політичної економії [10 – 12].  
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10.    Особливості господарського розвитку країн європейської цивілізації періоду 
монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.). Виникнення та сутність 
маржиналізму [8-13].  

11.    Формування і розвиток ринкового господарства країн європейської цивілізації у 
міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.). «Кейнсіанська революція» і початок державного 
регулювання економіки. Американський інституціоналізм 20-х років ХХ ст. та післявоєнний 
соціально-інституціональний напрямок [9 – 11].  

12.     Основні тенденції господарського розвитку та моделі трансформації економічних 
систем країн європейської цивілізації в другій половині ХХ ст. 
Економічні теорії європейського неолібералізму [4 – 6].  

13.    Світове господарство в останній третині ХХ – початку ХХІ ст. Сучасна НТР та 
формування інформаційного суспільства у розвинутих країнах світу [7 – 12].  

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Бартенев С.А. Экономическая история: Учебник / Бартенев С.А. – М.: 

Экономист, 2004.   
2. Бартенев, С. А. История экономических учений: учебник / С.А. Бартенев. - М.: 

Юристъ, 2002. - 456 с. 
3. Дмитриченко, Л. И. История экономических учений: курс лекций - 2-е изд. / 

Л.И. Дмитриченко, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко. - Донецк: Каштан, 2007. - 268 с.  
4. Економічна історія України і світу. За ред. В.Д. Лановика. - К.: Вікар, 2003 
5. Економічна історія. Навчальний посібник / Леоненко П.М. – К.: ЦУЛ, 2004. 
6. История мировой экономики. Учебник для вузов / Поляк Г.Б. – М., 2004. 
7. Історія економічних учень // Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., 

Леоненко П. М., Нестеренко А. П. / Навчальний посібник / К.: Знання, 2004.- 1300 c. 
8. Історія економічних вчень навч. посібник / за ред. В. В. Кириленка. - Вид. 2-ге, 

випр. і доп. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 252 с. 
9. Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. Економічна історія. Курс лекцій. - К.: 

Вікар, 2000. 
10. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів/ В. М. Лісовицький; М-во освіти і науки України. - К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с. 

11. Лортикян 3. Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция 
рыночной экономики. - Харьков: Консул, 2004. 

12. Экономическая история зарубежных стран. Уч. пособие. 4-е изд. /Н.И. 
Полетаева, В.И. Голубович, Л.Ф. Пашкевич и др.; Под общ. ред. В.И. Голубовича. – Мн.: 
Интерпрессервис «Экоперспектива», 2003, с.381-573 

Юхименко П. Історія економічних учень: Підручник/ П. Юхименко, П. Леоненко,. - К.: 
Знання, 2005. - 583 с. 

 
Розділ 6. Основи економічної теорії 

 
1. Предмет і метод економічної теорії [1–3]. 

           2. Виробництво та потреби. Економічні інтереси [1–3]. 
3. Соціально-економічний устрій суспільства. Відношення власності [2-7]. 
4. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар та гроші [1,2, 4-6].  
5. Ринок, його сутність та функції. Конкуренція та ціноутворення [4 – 7]. 
6. Капітал та наймана праця [4, 8, 9]. 
7. Прибуток і ціна виробництва [4 – 9]. 
8. Галузеві особливості виробництва та функціонування капіталу. Форми прибутку, 

процент і рента [3 – 9]. 
9. Відтворення. Суспільний продукт і його форми [1, 3-6]. 
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10. Господарський механізм в системі суспільного виробництва. Держава та її 
економічні функції [2, 4-9]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Підручник – К Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: 

Ніка-Центр, Ельга, 2000. –527 с. 
2. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (Фундаментальная теория экономики): 

Учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 
2000. – 548 с. 

3. Гальчинський А.С., Єщенко П.Р. Основи економічних знань: Навч. посіб. – К.: 
Вища шк., 1998. – 544 с. 

4. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт навч. закладів. /С. Степаненко, А.М. 
Поручник. – 2 – ге, вид. – К.: КНЕУ, 2001. – 306 с. 

5. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник – К.: Академія, 2000. – 304 с. 
6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, 

В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред.. Г.Н. Климко, В.П. Несторенко. – 2-ге вид., 
перероб. і допов. – К.: Вища шк.. – Знання, 2001. – 743 с. 

7. Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической теории: Учеб. 
Пособ. / Под ред. В.Д. Камаева - М.: Владос, 1998. – 272 с. 

8. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів / За ред.. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004 – 672 с. 

9. Ревинский И.А. Курс современной экономики: Учебное пособие – Новосибирск: 
Сиб. Унив. изд-во, 2002. – 319 с. 

 
Розділ 7. Мікроекономіка   

 
1.      Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки [1, 2]. 
2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача [1 – 3]. 
3. Ординалістська теорія поведінки споживача [2 – 5]. 
4. Аналіз поведінки споживача [10 – 12]. 
5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини [10 – 12]. 
6. Мікроекономічна модель підприємства [6 – 9]. 
7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника [6 – 9]. 
8. Витрати виробництва [4 – 12]. 
9. Ринок досконалої конкуренції [9 – 12]. 
10. Монопольний ринок [4 – 7]. 
11. Олігополія та монополістична конкуренція [2 - 9]. 
12. Ринок факторів виробництв [1 – 3]. 
13. Загальна рівновага конкурентних ринків та економіка добробуту [11, 12]. 
 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2х т./под. 
ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Эконом. школа, 2004 г. – Т.1. – с. 349 

2. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. /Общ. ред. 
Л.С. Тарасевича. – СПб. УЭФ, 1996 г. – 352 с. 

3. Гротковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний 
посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с. 

4. Кулішов В.В. Мікроекономіка: теорія і практикум. Навч. посібник. – Вид-во: 
"Магнолія", 2015 – 332 с.  

5. Малахова Н.Б. Мікроекономічний аналіз. Навч. посібник. – Вид-во: "Магнолія", 
2015 – 236 с.  
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6. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. Изд. 3е, перераб. и дополнен. – М.: 
“Соминтек”, 1996 г. – 328 с. 

7. Мікроекономіка. Практикум. Укладачі: Євдокімова Н.М., Задорожна Н.В. 
Національна Академія Управління, 1997 р. 

8. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебн. Для 
вузов. – М.: Высшая школа, 2006 г. – стр. 447 

9. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. Пер. в англ. /Научн. Ред. 
А.Т. Борисович, В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. – М.: Экономика, Дело, - 1992г. – стр. 
512 

10. Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие для 
самостоятельного изучения дисциплины.-К.: Изд-во Европ. Ун-та, 2004.-335с. 

11. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / 
Гл. ред. д.э.н., проф. Р.М. Нуреев. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-
ИНФРА*М), 2002.-432с. 

12. Сотников В.И., Сотникова Ю.В. Микроэкономика в структурно-логических 
схемах: Учебное пособие.-Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2004.-252с. 

 
 

 
 
 

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 під час відповіді на питання надано вірну відповідь. 

0 
Виставляється, якщо під час відповіді на питання надано невірну відповідь або 
відповідь на запитання відсутня. 

 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

8 

Під час відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Наведено логічну послідовність розв’язання задачі або принципову схему 
пристрою, що розраховується. Наведено необхідні розрахунки, які передбачать 
наявність вимог до вибору структурних або принципових елементів схем. Наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

7 Під час відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак під час 
розв’язання задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

6 Під час відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді 
на поставлені питання з використанням термінології та символіки. Під час 
виконання розрахунків має місце деякі неточності. Не наведені графіки та 
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залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

5 Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. Під 
час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

4 Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 
питання. Під час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та грубі 
помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 
Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

3 Поодинокі вибіркові знання стосовно питання. 
2 Поодинокі вибіркові знання стосовно теми питання. 
 
Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

11 

Під час відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Наведено логічну послідовність розв’язання задачі або принципову схему 
пристрою, що розраховується. Наведено необхідні розрахунки, які передбачать 
постановку вимог до вибору структурних або принципових елементів схем. 
Наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

10 
Під час відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак під час 
розв’язання задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

9 
Під час відповіді на питання студент проявив високих рівень знань, однак 
порушена послідовність викладено матеріалу та під час розв’язання задач допустив 
деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

8 
Під час виконання розрахунків має місце деякі неточності. Не наведені графіки та 
залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

7 
Під час виконання розрахунків має місце деякі неточності, помилки в схемі та 
розрахунках. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані 
результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

6 

Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. Під 
час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

5 

Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 
питання. Під час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та грубі 
помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 
Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

4 
Неточності формулювання, порушено послідовність викладеного матеріалу, є 
значні помилки. 

3 
Неточності формулювання, порушено послідовність викладеного матеріалу, але 
наведені формули, схема або загальна ідея розв’язання поставленої задачі. 

2 Поодинокі вибіркові знання стосовно питання 
1 Поодинокі вибіркові знання стосовно теми питання 
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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 

 
 


