


 2 

Характеристика завдання 
 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 

Блок І містить п’ять тестових завдань закритої форми (потребує вибору однієї 

вірної відповіді). 

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

вірної відповіді). 

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 програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних пред-

метів, які затверджені наказом МОН України № 1121 від 01.10.2014 року. 
 

Тестові завдання блоку І містять питання з української мови. 
 

У залежності від напряму та профілю підготовки тестові завдання блоку ІІ міс-

тять питання з предмету (якщо предметів два, то – на вибір вступника) відповідно 

таблиці: 
 

Напрями підготовки другого курсу Блок ІІ  

6.010104 Професійна освіта. Зварювання Математика 

6.010104 Професійна освіта. Машинобудування Математика 

6.010104 Професійна освіта. Транспорт Математика 

6.010104 Професійна освіта. Будівництво Математика 

6.050504 Зварювання Математика 

6.050503 Машинобудування. 

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,  

меліоративні машини і обладнання. 

Математика 

6.010104 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок Математика 

6.010104 Професійна освіта. Електроніка Математика 

6.010104 Професійна освіта. Електромеханіка Математика 

6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології Математика 

6.010104 Професійна освіта. Енергетика Математика 

6.010104  Професійна освіта. Метрологія,  

стандартизація та сертифікація 

Математика 

6.010104 Професійна освіта. Охорона праці Математика або біологія 

6.010104 Професійна освіта. Гірництво Математика 
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Напрями підготовки другого курсу Блок ІІ  

6.050701 Електротехніка та електротехнології Математика 

6.050702 Електромеханіка Математика 

6.050601 Теплоенергетика Математика 

6.050201 Системна інженерія Математика 

6.010104 Професійна освіта. Дизайн Математика або хімія 

6.010104 Професійна освіта. Харчові технології Хімія або біологія 

6.010104 Професійна освіта.  

Технологія виробів легкої промисловості 

Математика або хімія 

6.010104 Професійна освіта. Нафтогазова справа Математика або хімія 

6.010104 Професійна освіта.  

Видавничо-поліграфічна справа 

Математика 

6.010104 Професійна освіта. Хімічна технологія Хімія 

6.050503 Машинобудування.  

Обладнання хімічних виробництв і підприємств  

будівельних матеріалів 

Математика або хімія 

6.051301 Хімічна технологія Хімія 

6.051602 Технологія виробів легкої промисловості Математика або хімія 

6.010104 Професійна освіта. Економіка Математика 

6.010104 Професійна освіта. Побутове обслуговування Математика 

6.010104 Професійна освіта. Товарознавство Математика 

6.030601 Менеджмент Математика 

6.030103 Практична психологія Біологія 
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Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів 
 
 

Тестове завдання з вибором однієї вірної відповіді вважається виконаним вірно, 

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

Кожне вірно виконане завдання блоку І оцінюється у 4 бали. 

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

5 завдань Блоку І, дорівнює 20 балів. 
 

Кожне вірно виконане завдання блоку ІІ оцінюється у 8 балів. 

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

10 завдань Блоку ІІ, дорівнює 80 балів. 
 

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. 
 

Робота, яка оцінена нижче 120 балів, вважається виконаною незадовільно. 
 

Якщо сумарна кількість балів, отримана абітурієнтом, становить від 100 до 120 

або від 176 до 200, то робота підлягає повторній перевірці. 

 

 

 


