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7, 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 

7, 8.05050308 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні 
машини і обладнання 

7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів 

7, 8.05050401 Технологія та устаткування зварювання 
7, 8.05060103 Теплові електричні станції 

7, 8.05070101 Електричні станції 
7, 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання 

7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 
7, 8.05160202 Конструювання та технології швейних виробів 

7.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин 
7, 8.03010301 Практична психологія 
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Характеристика завдання 

Випробування складається у письмовій формі. 
Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 
Блок І містить сім тестових завдань закритої форми (потребує вибору однієї вірної 

відповіді). 
Блок ІІ містить три завдання відкритої форми (потребує наведення повного рішення 

з поясненнями). 
Час виконання завдання 1,5 год. 
В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього 
місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 
Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та інш.), 
підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 
Програма випробування 

Програма випробування розроблена на базі програм підготовки бакалаврів з 
загальноосвітніх та спеціальних дисциплін у відповідності до напряму підготовки, вона 
складається з наступних розділів: 
1. Математика (для усіх спеціальностей, крім 03060101) 

- диференціювання; 
- інтегрування; 
- межі; 
- однорідні диференціальні рівняння; 
- дії з матрицями; 
- рішення систем лінійних рівнянь; 
- розбіжність і збіжність числових рядів; 
- знаходження дисперсії; 
- встановлення приналежності точок однієї площини; 
- установлення компланарності векторів, перевірка їхньої перпендикулярності, 
знаходження кута між ними; 

- визначення рівняння прямої, що проходить через точки із заданими координатами; 
- знаходження площ фігур й об'ємів тіл 

2. Українська ділова мова (для усіх спеціальностей) 
- складання документів  
- культура мови 
Українська ділова мова (для спеціальності 03060101) 
- орфоепія 

3. Економіка (для усіх спеціальностей) 
- поняття собівартості продукції 
- поняття витрат підприємства та їх класифікація 
- поняття фінансових результатів діяльності підприємства та джерела інформації для 
аналізу 

- поняття рентабельності підприємства 
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- поняття прибутку підприємства та методи його аналізу 
- поняття тарифних коефіцієнтів та тарифних ставок при розрахунку заробітної 
плати 

- форми та види оплати праці 
- моделі управління запасами, формула Уілсона 

5. Інформатика (для усіх спеціальностей) 
- елементи керування ОС Windows 
- робота з пакетом офісних програм MS Office (Word, Power Point) 
Інформатика (для спеціальності 05020101) 
- елементи керування Дисковою Операційною Системою (MS DOS)  
- файлові операції 
- шрифти в MS Office 

6. Теоретична механіка (для спеціальностей: 05050308, 05050315, 05050401) 
статика 

- довільна, плоска система сил 
- система збіжних сил 
- умови рівноваги плоскої системи сил 
- крутний момент 
- пара сил, проекції сили на ось 
- теорема Варіньона 
- визначення реакцій в шарнірних опорах балки 

динаміка 
- динаміка точки 
- динаміка механічної системи 
- динаміка твердого тіла 
- елементи аналітичної механіки 

7. Хімія (для спеціальностей: 05160202, 05130101) 
- кінетика та рівновага хімічних реакцій 
- вплив зовнішніх факторів на швидкість реакції та зсув рівноваги 
- електролітична дисоціація 
- розчинність речовин 
- іонообмінні реакції 
Хімія (для спеціальності 05130101) 
- електрохімічні процеси 
- визначення ступенів окиснення 
- складання електронних рівнянь 
- визначення процесів окиснення та відновлення, окисників та відновників 
- розрахунок стехіометричних коефіцієнтів в рівняннях окисно-відновних реакцій 
- розчини 
- способи вираження та розрахунку концентрацій: масова частка, молярна 
концентрація 

- густина розчинів 
- переходи від одного способу вираження концентрації до іншої 
- реакції в розчинах електролітів 

8. ТОЭ (для спеціальностей: 05020101, 05070101, 05070103, 05070204) 
- схеми заміщення електротехнічних пристроїв постійного струму 



 4 

- закон Ома 
- закони Кірхгофа 
- нерозгалужені та розгалужені електричні кола з одним та з декількома джерелами 
електричної енергії енергетичні співвідношення в електричних колах. 

- однофазні кола. схеми заміщення електричних кіл змінного струму. 
- послідовне та паралельне з’єднання елементів 
- активний, реактивний і повний опір двополюсника 
- векторні діаграми на комплексній площині 
- фазові співвідношення між струмом і напругою. з декількома джерелами 
електричної енергії 

- способи з’єднання фаз трифазного джерела живлення 
- трипровідне та чотирипровідне кола 
- фазна та лінійна напруги 
- класифікація та способи вмикання приймачів у трифазне коло 
- симетричне і несиметричне трифазні кола 
- з'єднання елементів трифазного кола "зіркою", "трикутником" 
- потужність трифазного кола, вимірювання потужності у трифазних колах 
- вимірювання струму, напруги, опору, потужності і енергії 
- аналогові вимірювальні прилади з електромеханічними перетворювачами 
- метрологічні характеристики вимірювальних приладів. клас точності. похибки 
вимірювань 

9. Охорона праці (для усіх спеціальностей) 
- профілактика травматизму та професійних захворювань 
- основи фізіології та гігієни праці 
- повітря робочої зони 
- освітлення виробничих приміщень 
- вібрація 
- шум, ультразвук та інфразвук 
- електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону 
- випромінювання оптичного діапазону 
- іонізуюче випромінювання 
- основи виробничої безпеки 
- електробезпека 
- основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах 
- надання першої долікарської допомоги 

10. Основи психології (для спеціальності 03060101) 
- темперамент і його характеристика 
- характеристика різних типів темпераменту: флегматик, холерик, сангвінік, 
меланхолік. 

11. Конструювання одягу. Матеріалознавство швейних виробів. Технологія 
виготовлення швейних виробів (для спеціальності 05160202) 

- розмірна типологія 
- промислове впровадження нових моделей одягу 
- побудова конструкцій одягу 
- формоутворення одягу 
- будова та властивості текстильних волокон 
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- властивості тканин 
- асортимент тканин 
- асортимент текстильних матеріалів 
- - технологічна послідовність обробки вузлів швейних виробів 

12. Менеджмент (для спеціальності 03060101) 
- моделі прийняття управлінських рішень – дерево рішень; 
- розрахунок математичного очікування. 

13. Основи фізичної термодинаміки (для спеціальності 05060103) 
- загальні положення молекулярно-кінетичної теорії газів 
- рівняння стану термодинамічних систем 
- рівняння стану ідеальних газів 
- рівняння стану реальних газів 

14. Психологія (для спеціальності 03010301) 
- загальна психологія 
- історія психології 
- вікової психологія 
- педагогічна психологія 
- основи і методи психологічної корекції та консультування 
- психодіагностика 
- методика викладання психології 
 
При підготовці до випробування рекомендується використовувати літературу 

рекомендовану робочими програмами відповідних дисциплін. 
 

 
Голова фахової атестаційної комісії                        А.І.Тарасенко 

 


