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Характеристика завдання 
 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з десяти тестових завдань закритої форми 

(потребує вибору однієї вірної відповіді). 

Час виконання завдання 1 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 спеціальності (для вступників на перший курс) та напряму пі-

дготовки (для вступників на старші курси), екзаменаційні завдання розділені на на-

ступні профілі: 

 

Спеціальності та напрями підготовки машинобудівного профілю: 
 

Спеціальності (на перший курс) Напрями (на старші курси) 

015 Професійна освіта. Зварювання 6.010104 Професійна освіта. Зварювання 

015 Професійна освіта.  

Машинобудування 

6.010104 Професійна освіта.  

Машинобудування 

015 Професійна освіта. Транспорт 6.010104 Професійна освіта. Транспорт 

015 Професійна освіта. Будівництво 6.010104 Професійна освіта. Будівництво 

131 Прикладна механіка. Зварювання 6.050504 Зварювання 

133 Галузеве машинобудування.  

Підйомно-транспортні, дорожні, буді-

вельні, меліоративні машини і облад-

нання. 

6.050503 Машинобудування. 

Підйомно-транспортні, дорожні, будіве-

льні, меліоративні машини і обладнання. 

 

Спеціальності та напрями підготовки енергетичного та електромеханічно-

го профілів: 
 

Спеціальності (на перший курс) Напрями (на старші курси) 

015 Професійна освіта.  

Телекомунікації та зв'язок 

6.010104 Професійна освіта.  

Телекомунікації та зв'язок 

015 Професійна освіта. Електроніка. 6.010104 Професійна освіта. Електроніка 

015 Професійна освіта.  

Електромеханіка 

6.010104 Професійна освіта.  

Електромеханіка 
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015 Професійна освіта.  

Комп’ютерні технології. 

6.010104 Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології 

015 Професійна освіта. Енергетика 6.010104 Професійна освіта. Енергетика 

015 Професійна освіта. Метрологія,  

стандартизація та сертифікація 

6.010104  Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація 

015 Професійна освіта. Гірництво. 6.010104 Професійна освіта. Гірництво 

015 Професійна освіта. Охорона праці. 6.010104 Професійна освіта. Охорона 

праці. 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

6.050701 Електротехніка та  

електротехнології 

6.050702 Електромеханіка 

144 Теплоенергетика 6.050601 Теплоенергетика 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

6.050201 Системна інженерія 

 

 

Спеціальності та напрями підготовки технологічного профілю: 
 

Спеціальності (на перший курс) Напрями (на старші курси) 

015 Професійна освіта. Дизайн 6.010104 Професійна освіта. Дизайн 

015 Професійна освіта.  

Харчові технології 

6.010104 Професійна освіта.  

Харчові технології 

015 Професійна освіта. Технологія  

виробів легкої промисловості 

6.010104 Професійна освіта. Технологія 

виробів легкої промисловості 

015 Професійна освіта.  

Нафтогазова справа 

6.010104 Професійна освіта.  

Нафтогазова справа 

015 Професійна освіта. Видавничо-

поліграфічна справа 

6.010104 Професійна освіта. Видавничо-

поліграфічна справа 

015 Професійна освіта.  

Хімічна технологія 

6.010104 Професійна освіта.  

Хімічна технологія 

133 Галузеве машинобудування. Обла-

днання хімічних виробництв і підпри-

ємств будівельних матеріалів 

6.050503 Машинобудування.  

Обладнання хімічних виробництв і підп-

риємств будівельних матеріалів 

161 Хімічні технології та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 

182 Технології легкої промисловості 6.051602 Технологія виробів легкої  

промисловості 

 

Спеціальності та напрями підготовки економічного профілю: 
 

Спеціальності (на перший курс) Напрями (на старші курси) 

015 Професійна освіта. Економіка 6.010104 Професійна освіта. Економіка 

015 Професійна освіта.  

Товарознавство 

6.010104 Професійна освіта.  

Товарознавство 

015 Професійна освіта.  

Побутове обслуговування 

6.010104 Професійна освіта.  

Побутове обслуговування 

073 Менеджмент 6.030601 Менеджмент 
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Спеціальності та напрями підготовки психологічного профілю: 
 

Спеціальності (на перший курс) Напрями (на старші курси) 

053 Психологія. Практична психологія 6.030103 Практична психологія 

 

Завдання 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. 
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6.3 Складові квартирної електромережі та їх призначення. Умовні позначен-

ня на схемах елементів квартирної електромережі. 

7. Електротехніка (для технологічного та машинобудівного профілів) 

7.1 Складові квартирної електромережі та їх призначення. Умовні позначен-

ня на схемах елементів квартирної електромережі. 

8. Історія України (для психологічного профілю) 

8.1 Стародавня історія України. Кочовики за раннього залізного віку. 

8.2 Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньо та зовнішньополітич-

на діяльність князя Володимира Великого. 

8.3 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. 

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

держав щодо українських земель. 

8.5 Україна в 1929 - 1938 рр. Особливості суспільно-політичного та культур-

ного життя періоду. 

8.6 Україна під час Другої світової війни (1939 - 1945 рр.).  

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

Україна - суб'єкт міжнародних відносин 

8.8 Україна в умовах незалежності 

9. Основи психології (для психологічного профілю) 

9.1 Темперамент і його характеристика 

10. Біологія (для психологічного профілю) 

10.1 Будова та якості організму людини 

10.2 Хімічний склад організмів 

10.3 Організація та будова клітин 

10.4 Життєві форми рослин 

10.5 Механізм проникнення вірусів та бактерій в організм 

10.6 Основи еволюційного вчення 
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Критерії 

бальної оцінки знань вступників 
 
 

Тестові завдання з вибором однієї вірної відповіді вважається виконаним вірно, 

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

Кожне вірно виконане завдання оцінюється згідно таблиць: 
 

Для енергетичного, електромеханічного, машинобудівного та технологічного профілів 
 

№№ 

завдань 

Кількість балів за  

вірну відповідь  

на кожне завдання 

Кількість 

завдань 

Максимальна кількість 

балів за вірні відповіді 

на всі завдання 

1-60 8 3 24 

61-120 12 3 36 

121-150 10 1 10 

151-190 6 1 6 

191-199 12 1 12 

200-211 12 1 12 

Всього  10 100 
 

Для економічного профілю 
 

№№ 

завдань 

Кількість балів за  

вірну відповідь  

на кожне завдання 

Кількість 

завдань 

Максимальна кількість 

балів за вірні відповіді 

на всі завдання 

1-60 8 3 24 

61-120 10 3 30 

121-150 10 1 10 

151-160 12 1 12 

161-190 12 1 12 

200-211 12 1 12 

Всього  10 100 
 

 
Для психологічного профілю 

 

№№ 

завдань 

Кількість балів за  

вірну відповідь  

на кожне завдання 

Кількість 

завдань 

Максимальна кількість 

балів за вірні відповіді 

на всі завдання 

1-60 8 3 24 

61-120 12 3 36 

121-150 10 1 10 

151-160 10 1 10 

161-190 10 1 10 

200-211 10 1 10 

Всього  10 100 

 

 

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

10 завдань, дорівнює 100 балів. 
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До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 ба-

лів). 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 

Результати випробування оцінюються за принципом «склав/не склав». Для 

отримання результату «склав» (і відповідно для подальшої участі у конкурсному ві-

дборі) необхідно набрати не менш 124 балів за шкалою від 100 до 200 балів. 

Якщо сумарна кількість балів, отримана вступником, становить від 100 до 124 

або від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 


