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Характеристика завдання 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 

Блок І містить десять тестових завдань закритої форми (потребує вибору однієї 

вірної відповіді). 

Блок ІІ містить три завдання відкритої форми (потребує наведення повного рі-

шення з поясненнями). 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б ро-

зкривали 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 елект-

ронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та ін.), під-

ручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

Програма випробування 
Програма випробування розроблена на базі програм навчальних дисциплін для 

загальноосвітніх навчальних закладів рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України, а також деяких розділів програм підготовки молодших спеціалістів зі спе-

ціальних дисциплін у відповідності до профілю підготовки. 

У залежності від напряму підготовки, на який вступає абітурієнт, екзаменаційні 

завдання розділені на наступі профілі: 

Напрями підготовки машинобудівного профілю 

6.010104.10 Професійна освіта. Зварювання. 

6.010104.08 Професійна освіта. Машинобудування. 

6.010104.17 Професійна освіта. Транспорт. 

6.010104.26 Професійна освіта. Будівництво. 

6.010104.21 Професійна освіта. Гірництво. 

6.050503 Машинобудування. 

6.050504 Зварювання. 

 

Напрями підготовки енергетичного та електромеханічного профілів 

6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок. 

6.010104.04 Професійна освіта. Електроніка. 

6.010104.29 Професійна освіта. Електромеханіка. 

6.010104.06 Професійна освіта. Комп’ютерні технології. 

6.010104.01 Професійна освіта. Енергетика. 

6.010104.35  Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація. 

6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці. 

6.050201 Системна інженерія. 

6.050601 Теплоенергетика. 

6.050701 Електротехніка та електротехнології. 

6.050702 Електромеханіка. 

6.010104.21 Професійна освіта. Гірництво. 
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Напрями підготовки технологічного профілю 

6.010104.24 Професійна освіта. Дизайн. 

6.010104.20 Професійна освіта. Харчові технології. 

6.010104.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості. 

6.010104.28 Професійна освіта. Нафтогазова справа. 

6.010104.34 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа. 

6.010104.27 Професійна освіта. Хімічна технологія. 

6.051602 Технологія виробів легкої промисловості. 

6.051301 Хімічна технологія. 

 

Напрями підготовки економічного профілю 

6.010104.30 Професійна освіта. Економіка. 

6.010104.33 Професійна освіта. Побутове обслуговування. 

6.010104.03 Професійна освіта. Товарознавство. 

6.030601 Менеджмент. 

 

Напрям підготовки психологічного профілю 

6.030103 Практична психологія. 
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Завдання Блоку І містять запитання по наступним розділам програми: 

 

Розділи 

1. Українська мова (для усіх профілів) 

1.1 Визначення орфографічних помилок. 

1.2 Правопис ненаголошених голосних [е], [и], [о] в коренях слів. 

1.3 Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполу-

чення йо, ьо. 

1.4 Правила вживання м'якого знака. Правила вживання апострофа. 

1.5 Правопис н та нн у прикметниках та дієприкметниках. 

1.6 Написання слів іншомовного походження. 

1.7 Особливості написання числівників. Відмінювання числівників. Вживан-

ня числівників з іменниками. 

2. Математика (для усіх профілів, крім психологічного) 

2.1 Виконання арифметичних дій: додавання, віднімання, множення, ділення, 

знаходження кореня, піднесення до степеня. 

2.2 Одиниці виміру лінійних розмірів, площі, об'єму, кутів, часу. Переведен-

ня з одних одиниць виміру в інші. Поняття масштабу. 

2.3 Рішення систем алгебраїчних рівнянь. 

3. Основи графічної підготовки (для усіх профілів, крім психологічного) 

3.1 Важливість графічної підготовки для людей різних професій. 

3.2 Елементи графічної грамоти. Поняття про ескіз, креслення, технічний 

малюнок. 

3.3 Розрахунок кількості деталей, яку можна виготовити із заготовки певного 

розміру. 

4. Основи економічних знань (для усіх профілів) 

4.1 Сімейний бюджет. Доходи родини. Види доходів. Бюджет родини. 

4.2 Основні поняття системи оподаткування.  

4.3 Витрати родини. Рахування витрат родини. 

4.5 Ціна виготовленої продукції. Рахування вартості виготовленої продукції 

4.6 Основні поняття ринкової економіки 

5. Техніка безпеки і охорона праці (для усіх профілів) 

5.1 Основи охорони праці 

5.2 Основи екології 

5.3 Електробезпека. 

5.4 Пожежна безпека 

6. Електротехніка (для енергетичного та електромеханічного профілів) 

6.1 Короткі відомості про електротехніку. Джерела і споживачі електричної 

енергії, які використовуються в побуті та на виробництві; їх види, приз-

начення. 

6.2 Призначення побутових електричних приладів. 

6.3 Складові квартирної електромережі та їх призначення. Умовні позначен-

ня на схемах елементів квартирної електромережі. 

7. Історія України (для психологічного профілю) 

7.1 Стародавня історія України. Кочовики за раннього залізного віку. 
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7.2 Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньо та зовнішньополітич-

на діяльність князя Володимира Великого. 

7.3 Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших 

держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.). Входження 

українських земель до складу Литовської держави. 

7.4 Україна в Першій світовій війні. Політичні плани і наміри ворогуючих 

держав щодо українських земель. 

7.5 Радянська модернізація України (1929 - 1938 рр.). Особливості суспільно-

політичного та культурного життя періоду. 

7.6 Україна під час Другої світової війни (1939 - 1945 рр.). Включення Захід-

ної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР. 

7.7 Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 - початку 1950-х рр. 

Україна - суб'єкт міжнародних відносин 

7.8 Україна в умовах незалежності 

8. Основи психології (для психологічного профілю) 

8.1 Темперамент і його характеристика 

9. Біологія (для психологічного профілю) 

9.1 Будова та якості організму людини 

9.2 Хімічний склад організмів 

9.3 Організація та будова клітин 

9.4 Життєві форми рослин 

9.5 Механізм проникнення вірусів та бактерій в організм 

9.6 Основи еволюційного вчення 

 

Завдання Блоку ІІ містять запитання по наступним розділам програми: 

Математика (для усіх напрямів) 

Диференційне та інтегральне обчислювання 

Таблиці похідних та інтегралів. Знаходження похідних та інтегралів складних 

функцій. Похідні суми, різниці, добутку та частки функцій. Визначення точок екст-

ремуму, найбільших та найменших значень функції. 

 

Математика (для напрямів підготовки економічного профілю) 

Розв’язання арифметичних задач. 

 

Геометрія (для напряму підготовки машинобудівного профілю) 

Основні теореми геометрії. Розрахунок периметрів геометричних фігур. Розра-

хунок площ геометричних фігур. Вписані та описані многокутники. 

 

Елементи нарисної геометрії (для напрямів підготовки машинобудівного 

профілю) 

Види проеціювання (центральне, паралельне). Проеціювання на три площини 

проекції (фронтальна, профільна, горизонтальна). 

Проекції деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної, піра-

мідальної), зображення елементів деталей на проекціях. 
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Хімія (для напрямів підготовки технологічного профілю) 

Електрохімічні процеси. Визначення ступенів окиснення. Складання електрон-

них рівнянь. Визначення процесів окиснення та відновлення, окисників та відновни-

ків. Розрахунок стехіометричних коефіцієнтів в рівняннях окисно-відновних реак-

цій. 

Розчини. Способи вираження концентрацій: масова частка, молярна концентра-

ція. Густина розчинів. Переходи від одного способу вираження концентрації до ін-

шої. Реакції в розчинах електролітів. 

 

Електротехніка (для напрямів підготовки енергетичного та електромеха-

нічного профілів) 

Елементи електричних кіл. Схеми заміщення електротехнічних пристроїв пос-

тійного струму. Нерозгалужені та розгалужені електричні кола з одним джерелом 

електричної енергії. Енергетичні співвідношення в електричних колах. 

Аналіз електричного стану розгалужених електричних кіл з декількома джере-

лами електричної енергії. 

Електричні пристрої та електричні кола змінного струму. Способи представ-

лення електричних величин синусоїдних функцій: часовими діаграмами, комплекс-

ними числами.  

Однофазні кола. Схеми заміщення електричних кіл змінного струму. 

Активний, реактивний і повний опір двополюсника. Векторні діаграми на ком-

плексній площині. Фазові співвідношення між струмом і напругою. 

Активна, реактивна та повна потужність. Коефіцієнт потужності.  

Симетричні і несиметричні  трифазні кола. З'єднання елементів трифазного ко-

ла "зіркою", "трикутником". Потужність трифазного кола. Коефіцієнт потужності 

симетричних трифазних приймачів і способи його збільшення. Вимірювання потуж-

ності у трифазних колах. 

Опис принципу дії розповсюджених електротехнічних пристроїв: електричних 

двигунів, електричних генераторів, трансформаторів, джерел електричного струму, 

реле, електричних запобіжників, електричних нагрівачів. Виконання завдань потре-

бує стислого, але повного розкриття сутності явищ, які лежать в основі принципу 

роботи даного пристрою без опису його конструкційних особливостей, а також фо-

рмулювання фізичного закону на основі якого працюють ці пристрої. 

 

Економіка (для напрямів підготовки економічного профілю) 

Поняття собівартості продукції. Поняття витрат підприємства та їх класифіка-

ція. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства та джерела інформації 

для аналізу. Поняття рентабельності підприємства. Поняття прибутку підприємства 

та методи його аналізу. Поняття тарифних коефіцієнтів та тарифних ставок при роз-

рахунку заробітної плати. Форми та види оплати праці. 

 

Психологія (для напрямів підготовки психологічного профілю) 

Характеристика різних типів темпераменту: флегматик, холерик, сангвінік, ме-

ланхолік. 

Формулювання логічного закінченого твердження з наведених варіантів його 

складових частин. 
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Охорона праці (для напрямів підготовки психологічного профілю) 

Порядок надання першої медичної допомоги при стресах, ушкодженнях шкіри 

та кінцівок, отруєннях, опіках та обмороженнях, укусах отруйних тварин, уражен-

нях електричним струмом, утопленні, теплових ударах. 

 

Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів 
 

Тестові завдання Блоку І з вибором однієї вірної відповіді вважається виконаним 

вірно, якщо у відповіді указана тільки одна буква, якою позначена вірна відповідь. 

Кожне вірно виконане завдання оцінюється у 4 бали. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно виконавши усі за-

вдання Блоку І, дорівнює 40 балів. 

Кожне завдання відкритої форми Блоку ІІ оцінюються від 0 до 20 балів виходя-

чи з наступних критеріїв: 

 рішення вірне, містить малюнок (якщо це передбачене завданням) та по-

яснення кожного кроку, представлено у загальному вигляді, отриманий 

вірний результат, вказана вірна розмірність (для розрахункових завдань), 

але мають місце деякі несуттєві недоліки - 15-20 балів; 

 хід рішення загалом правильний, представлений у загальному вигляді, але 

не містить пояснень, або малюнку (якщо це передбачене завданням), або 

не отриманий вірний кінцевий результат - 8-14 балів; 

 хід рішення містить тільки деякі вірні елементи, або рішення взагалі від-

сутнє - 0-7 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно виконавши усі за-

вдання Блоку ІІ, дорівнює 60 балів. 

До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 балів). 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 

Робота, яка оцінена нижче 124 балів вважається виконаною незадовільно. 

Якщо сумарна кількість балів, отримана абітурієнтом становить від 100 до 124 або 

від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 


