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АНОТАЦІЯ 

 

Додаткове фахове випробування для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» галузі 

знань 16 – «Хімічна та біоінженерія» проводиться для вступників, що вступають на 

навчання на базі повної вищої освіти здобутої за іншою спеціальністю.  

Проведення додаткового фахового випробування має такі цілі:  

- виявити достатність початкового рівня вступника в галузі обраної для вступу 

спеціальності;  

- забезпечити рівні можливості випускникам вищих навчальних закладів;  

- перевірити рівень теоретичних знань та професійних навичок вступників, 

вміння використовувати їх при вирішенні конкретних професійних завдань.  

Додаткове фахове вступне випробування зі спеціальності проводиться у формі 

співбесіди.  

Додаткове фахове вступне випробування охоплює нормативні дисципліни з 

циклу професійної та практичної підготовки студентів відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 – 

«Хімічна та біоінженерія». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

вступник повинен:  

знати: основні досягнення прикладних фізико-теоретичних галузей наук, що 

складають фундаментальні основи конструювання i технології сучасних 

біотехнічних та медичних радіоелектронних апаратів; фізичні процеси i теоретичні 

закономірності, що є фізичною i методологічною основою при створенні i 

експлуатації біотехнічних та медичних електронних апаратів; можливості сучасної 

елементної бази електронного апаратобудування; структурне схемотехнічне 

вирішення типових вузлів та пристроїв біотехнічних та медичних електронних 

апаратів з використанням мікроелектронної бази (аналогових мікросхем, засобів 

функціональної електроніки), а також давачів інформації, джерел живлення; 

вміти: проводити аналіз основних фізичних процесів в біотехнічних та 

медичних електронних апаратах з урахуванням протидії шкодливим факторам 

(кліматичним, електромагнітним, механічним, старінню); ставити i приймати участь 
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в розв’язанні задач оптимізації конструкцій; забезпечувати надійність на етапах 

розробки, виробництва i експлуатації ЕА; аналізувати функціональні електричні 

схеми різних пристроїв; оцінювати вплив виробничих та експлуатаційних факторів 

на параметри характеристики пристроїв; проводити розрахунки для оцінки 

правильності вибору елементів; розрахувати параметри характеристики пристроїв; 

проводити експериментальне визначення параметрів характеристик елементів та 

пристроїв. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

у 2020 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1. Аналогова та цифрова електроніка 

 

Фільтр нижніх частот. Фільтр верхніх частот. Компенсований дільник 

напруги. Пасивний смуговий RC-фільтр. Міст Віна-Робінсона. Подвійний Т-

подібний фільтр. Коливальний контур. 

Характеристики і параметри в режимі малих сигналів. Схема з спільним 

емітером. Схема з спільною базою. Схема з спільним колектором. Транзистор як 

джерело стабільного струму. Схема Дарлінгтона. Диференціальний підсилювач. 

Шуми транзистора. Граничні параметри. 

Класифікація. Характеристики і параметри в режимі малих сигналів. Граничні 

електричні параметри. Основні схеми включення. Польовий транзистор як джерело 

стабільного струму. Диференціальний підсилювач. Польовий транзистор в якості 

керованого опору. 

Властивості операційного підсилювача. Принцип від’ємного зворотного 

зв’язку. Неінвертуючий підсилювач. Інвертуючий підсилювач. Найпростіші схеми 

операційних підсилювачів. Стандартна схема інтегрального операційного 

підсилювача. Корекція частотної характеристики. Вимірювання параметрів 

операційного підсилювача. 

Схема підсумовування. Схема віднімання. Біполярна ланка підсилення. Схеми 

інтегрування. Схеми диференціювання. Функціональні перетворювачі. Аналогові 

схеми множення. 

Джерела напруги, керовані напругою. Джерела напруги, керовані струмом. 

Джерела струму, керовані напругою. Джерела струму, керовані струмом. 

Перетворювач від’ємного  опору. Гіратор. Циркулятор. Властивості мережевих 

трансформаторів. Випрямлячі. Послідовна стабілізація напруги. Отримання опорної 

напруги. Імпульсні регулятори напруги. 

Теоретичний опис фільтрів нижніх частот. Перетворення нижніх частот у 

верхні. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот першого порядку. Реалізація 
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фільтрів нижніх і верхніх частот другого порядку. Реалізація фільтрів нижніх і 

верхніх частот вищих порядків. Перетворення фільтру нижніх частот в смуговий 

фільтр. Реалізація смугових фільтрів другого порядку. Перетворення фільтру нижніх 

частот в режекторний фільтр. Реалізація режекторних фільтрів другого порядку. 

Фазовий фільтр. Універсальний фільтр. Вплив внутрішніх ємностей транзистора та 

емностей монтажу. Каскодна схема. Диференціальний підсилювач як 

широкосмуговий підсилювач. Симетричний широкосмуговий підсилювач. 

Широкосмуговий операційний підсилювач. 

LC-генератори. Кварцові генератори. Синусоїдальні RC-генератори. 

Генератори сигналів спеціальної форми (функціональні генератори). 

Мультивібратори. 

Моделі та рівні представлення цифрових пристроїв. Входи та виходи 

цифрових мікросхем. Основні позначення на схемах. Серії цифрових мікросхем. 

Корпуса цифрових мікросхем. Двійкове кодування. Функції цифрових пристроїв. 

Основні логічні функції. Складені логічні функції. Похідні основних логічних 

функцій. Булева алгебра. Мінімізація логічних функцій. Інвертори. Повторювачі та 

буфери. Логічні елементи І, І-НЕ, АБО, АБО-НЕ. Логічні елементи Виключне АБО. 

Складні логічні елементи. Тригери Шмітта. 

Дешифратори та шифратори. Мультиплексори та демультиплексори. 

Компаратори. Суматори. Перетворювачі кодів. Одновібратори та генератори. 

Принцип роботи та різновиди тригерів. Основні схеми включення тригерів. 

Регістри, що спрацьовують по фронту. Регістри, що спрацьовують по рівню. 

Регістри зсуву. Асинхронні лічильники. Синхронні лічильники з асинхронним 

переносом. Синхронні лічильники. 

Постійна пам’ять. ПЗП як універсальна комбінаційна мікросхема. ПЗП в 

генераторах імпульсних послідовностей. Мікропрограмні автомати на ПЗП. 

Оперативна пам’ять. ОЗП для тимчасового зберігання інформації. ОЗП як 

інформаційний буфер. Покращення параметрів ОЗП. 

Розробка клавіатури. Розробка обчислювача контрольної суми. Розробка 

логічного аналізатора. Розробка генератора аналогових сигналів. 

Схемотехнічні принципи ЦА-перетворювачів. Побудова ЦА-перетворювачів із 

електронними ключами. ЦА-перетворювачі для спеціальних застосувань. Основні 
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принципи АЦ-перетворення. Точність АЦ-перетворювачів. Побудова АЦ-

перетворювачів. 

Основна структура мікро-ЕОМ. Принцип дії мікропроцесора. Набір команд. 

Засоби відладки. Огляд мікропроцесорів різного типу. Модульна побудова мікро-

ЕОМ. Периферійні пристрої. Мінімальні системи Теорема про дискретизацію. 

Цифрова функція передачі фільтру. Білінійне перетворення. Реалізація цифрових 

фільтрів. 

Рекомендована література: 

 

1. Аналогова та цифрова схемотехніка: Опорний навчально-методичний 

інтерактивний комплекс / Під заг. ред. Т.В.Кухтик. – К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 

2009. – 143с. 

2. Буняк А.М. Електроніка та мікросхемотехніка [навчальний посібник для 

студентів вищих технічних закладів] / А.М.Буняк. – Тернопіль,2001.- 382 с. 

3. Мандзій Б.А. Основи аналогової мікросхемо-техніки / Б.А. Мандзій, 

Р.І. Желяк. – Львів:НМК "Тезаурус", 1993. – 45 с. 

4. Новиков, Ю. В. Основы цифровой схемотехники: базовые элементы и 

схемы, методы проектирования / Ю. В. Новиков. — М. : Мир, 2001. — 379 с. — 

ISBN 5-03-003449-8 (Современная схемотехника) 

5. Схемотехніка електронних систем: У 3-х кн.:Підручник Кн.1, Аналогова 

схемотехніка та імпульсні пристрої / [В.І.Бойко, А.М.Гуржій, В.Я.Жуйков та ін.]/ – 

К.:Вища школа,2004.- 386 с. 

6. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк  

(перевод с немецкого под. редакцией д-ра техн. наук А. Г. Алекесенко). — М. : Мир, 

1982. — 512 с. 

7. Шарапов А.В. Аналоговая схемотехніка [Учебное пособие] / А.В.Шарапов. 

– Томск: Томский межвуз. центр дистанц.образования, 2003. – 128 с. 

 

2. Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів 

 

Поняття про аналіз розмірностей, теорію подібності та аналогії фізичних 

величин при моделюванні фізичних явищ. Системи електромеханічних аналогій. 
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Застосування засобів аналогової та цифрової обчислювальної техніки  для 

моделювання РЕА. Склад РЕА і вимоги до конструкції РЕА. Технічні 

характеристики радіоелектронних апаратів, які визначають їхнє цільове 

призначення.  

Конструкція РЕА як об’єкт оптимізації. Постановка задачі оптимізації, її 

структурні елементи, критерій оптимальності, обмеження, цільова функція. 

Спрощені методи вибору оптимальної конструкції. Застосування методів лінійного 

програмування в конструюванні РЕА.  Симплекс метод лінійного програмування. 

Метод штучного базису (лінійне програмування). Оптимальність та алгоритм 

вибору конструкторського рішення. Статистична теорія обґрунтування вибору 

конструкторського рішення.   

Вплив факторів оточуючого середовища (температури, вологості, 

атмосферного тиску, пилу, біологічних факторів тощо) на РЕА та захист від них.  

Вплив компоновки елементів, блоків у конструкції РЕА на її механічну 

міцність та стійкість. Захист РЕА від вібрацій. Захист РЕА від ударів. Способи 

передачі тепла: теплопровідність, конвекція, радіація. Сучасні методи забезпечення 

теплового захисту РЕА.  

Електромагнітні характеристики пасивних елементів. Поняття про „довгу 

лінію”. Екранування електростатичних, електромагнітних, магнітостатичних  полів.  

Вiдмова радіоелементiв, апаратури i систем та її причини. Математична 

модель надiйностi РЕА. Закони розподілу ймовірності вiдмов. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Практическое пособие по учебному конструированию РЭА / 

[В.Т.Белинский, В.П.Гондюл, А.Б.Грозин и др.]. –К.:Вища школа, 1992. – 494 с. 

2. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры: [Учебник 

для радиотехнических специальных техникумов] / Г.Д.Фрумкин. – М.: Высш. шк., 

1989. – 463 с. 

3. Яворський Б.І. Фізико-теоретичні основи конструювання РЕА. Конспект 

лекцій / Б.І.Яворський. – Тернопіль:ТДТУ, 1999 .-102 с. 
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4. Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. В 3-х Ч. / 

Б.І.Яворський. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 1998. 

5. Барнс Дж.  Электронное конструирование: методы борьбы с помехами / 

Дж.Барнс. – М.:Мир, 1990. – 238 с. 

6. Барлоу Р. Математическая  теория  надежности [Текст] / Р.Барлоу, 

Ф.Прошан. – М: Сов. радио, 1969. – 488 с. 

7. Варламов В.Г. Введение в теорию конструирования РЭА [Текст] / 

В.Г.Варламов. – М: Сов.радио, 1970. – 84 с. 

8. Венников В.А. О моделировании [Текст] / В.А.Венников. – М.: Знание, 

1974. – 63 с.  

9. Гилл Ф. Практическая оптимизация [Текст] / Ф.Гилл, У.Мюррей, 

М.Райг. –  М: Мир, 1985. – 509 с.  

10. Говорков В.А. Электрические и магнитные поля [Текст] / В.А.Говорков. 

– М:Энергия, 1968. – 243 с. 

11. Годунов С.К. Уравнение математической физики [Текст] / С.К.Годунов. 

– М: Наука, 1979. – 393 с.  

12. Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной апаратуры / Г.Н.Дульнев, 

Н.Н.Т арновский.- М: Энергия, 1971. – 248 с. 

13. Ильинский В.С. Защита РЭА и прецезионного оборудования от 

динамических воздействий [Текст] / В.С.Ильинский. – М: Радио и связь, 1982.  

14. Спокойный Ю.Е. Тепломассообмен в РЭА [Текст] / Ю.Е.Спокойный, 

В.В.Сибиряков  .-К: Одесса, Высш. шк., 1988. – 223 с. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Конструкторська діяльність та її види. 

2. Поняття про аналіз розмірностей, теорію подібності, аналогiї фiзичних 

величин та моделювання фізичних явищ.  

3. Основи теорiї подiбностi та моделювання: фiзичнi, аналоговi та 

математичнi моделi.  

4. Аналоговi електротехнiчнi моделi.  

5. Схеми розв’язування диференціальних рівнянь засобами аналогової 

обчислювальної техніки.  

6. Вимоги до конструкції радіоелектронних апаратів.  

7. Вимоги до показників призначення радіоелектронних апаратів.  

8. Стандартизація та кодифікація зовнішніх впливів.  

9. Питання оптимізації в задачах конструювання радіоелектронних 

апаратів.  

10. Застосування методів лінійного програмування для прийняття 

конструкторських рішень.  

11. Спрощені методи вибору оптимальної конструкції: послідовної 

оптимізації, паралельної оптимізації (зважених сум), послідовних порівнянь. 

12. Спрощені методи вибору оптимальної конструкції - послідовної 

оптимізації. 

13. Спрощені методи вибору оптимальної конструкції - паралельної 

оптимізації (зважених сум).  

14. Спрощені методи вибору оптимальної конструкції - послідовних 

порівнянь.  

15. Канонічна форма задачі лінійного програмування та симплексний метод 

її розв’язування.  

16. Метод штучного базису.  

17. Оптимізація параметрів електронних схем методом математичного 

програмування.  

18. Знаходження екстремуму функції при обмеженнях.  

19. Оптимальність та алгоритм вибору конструкторського рішення.  
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20. Статистична теорія вибору рішення. Основні критерії прийняття 

рішення: критерій Бейєса, мінімаксний критерій, критерій Неймана-Пірсона.  

21. Види механічних впливів у конструкціях радіоелектронних апаратів.  

22. Поняття амортизації, модель амортизуючої системи.  

23. Спрощена методика розрахунку амортизації механічних систем з одним 

ступенем вільності при вібраційних впливах. 

24. Захист радіоелектронних апаратів від вібрацій. Захист радіоелектронних 

апаратів від ударних впливів. 

25. Моделi теплообмiну в РЕА: стаціонарне температурне поле 

нестаціонарне температурне поле.  

26. Способи передачі теплової енергії.  

27. Теплопровідність.  

28. Теплове випромінювання.  

29. Теплопередача конвекцією. 

30. Сучаснi методи забезпечення теплового захисту радіоелектронних 

апаратів.  

31. Радіатори.  

32. Визначення розмірів і параметрів нагрітої зони. 

33. Наближена оцінка середньої температури поверхні корпусу і середньої 

температури касет для апаратури з вертикальної орієнтацією нагрітої зони.  

34. Кожух з ущільненням.  

35. Кожух з перфораціями. 

36. Електромагнітні характеристики пасивних елементів. Резистори.  

37. Електромагнітні характеристики пасивних елементів. Конденсатори. 

38. Електромагнітні характеристики пасивних елементів. Котушки 

індуктивності. 

39. Електромагнітні характеристики електричного монтажу. 

40. Проводи. 

41. Паразитні процеси в електронних апаратах та способи їх подолання.  

42. Основні види паразитних зв’язків.  

43. Захист від впливів електромагнітних полів.  

44. Принципи екранування електричного поля.  
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45. Принципи екранування магнітостатичного та повільно змінного 

магнітного поля.  

46. Принципи екранування високочастотного магнітного поля.  

47. Одночасне екранування електричного і магнітного полів 

48. Фактори оточуючого середовища та їх вплив на РЕА. Температура. 

49. Фактори оточуючого середовища та їх вплив на РЕА. Вологість. 

50. Фактори оточуючого середовища та їх вплив на РЕА. Атмосферний 

тиск. 

51. Фактори оточуючого середовища та їх вплив на РЕА. Біологічні 

фактори.  

52. Фактори оточуючого середовища та їх вплив на РЕА. Пил. 

53. Захист елементів конструкції радіоелектронних апаратів від впливів 

зовнішнього середовища  -  захист металевих поверхонь від корозії. 

54. Захист елементів конструкції радіоелектронних апаратів від впливів 

зовнішнього середовища  -  герметизація. 

55. Основні поняття теорії надійності.  

56. Типові закони розподілу імовірності часу безвідмовної роботи.  

57. Комплексні показники надійності. 

58. Фільтр нижніх частот.  

59. Фільтр верхніх частот.  

60. Компенсований дільник напруги.  

61. Пасивний смуговий RC-фільтр.  

62. Міст Віна-Робінсона.  

63. Подвійний Т-подібний фільтр.  

64. Коливальний контур. 

65. Характеристики і параметри в режимі малих сигналів.  

66. Схема з спільним емітером.  

67. Схема з спільною базою.  

68. Схема з спільним колектором.  

69. Транзистор як джерело стабільного струму.  

70. Схема Дарлінгтона.  

71. Диференціальний підсилювач.  
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72. Шуми транзистора.  

73. Граничні параметри. 

74. Характеристики і параметри в режимі малих сигналів.  

75. Граничні електричні параметри.  

76. Польовий транзистор як джерело стабільного струму.  

77. Диференціальний підсилювач.  

78. Польовий транзистор в якості керованого опору. 

79. Властивості операційного підсилювача.  

80. Принцип від’ємного зворотного зв’язку.  

81. Неінвертуючий підсилювач.  

82. Інвертуючий підсилювач.  

83. Найпростіші схеми операційних підсилювачів.  

84. Стандартна схема інтегрального операційного підсилювача.  

85. Корекція частотної характеристики.  

86. Вимірювання параметрів операційного підсилювача 

87. Схема підсумовування. 

88. Схема віднімання. 

89. Біполярна ланка підсилення. 

90. Схеми інтегрування. 

91. Схеми диференціювання. 

92. Функціональні перетворювачі. 

93. Аналогові схеми множення. 

94. Джерела напруги, керовані напругою.  

95. Джерела напруги, керовані струмом.  

96. Джерела струму, керовані напругою.  

97. Джерела струму, керовані струмом.  

98. Перетворювач від’ємного  опору.  

99. Гіратор.  

100. Циркулятор.  

101. Властивості мережевих трансформаторів.  

102. Випрямлячі.  

103. Послідовна стабілізація напруги.  
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104. Отримання опорної напруги.  

105. Імпульсні регулятори напруги 

106. Теоретичний опис фільтрів нижніх частот.  

107. Перетворення нижніх частот у верхні.  

108. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот першого порядку.  

109. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот другого порядку.  

110. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот вищих порядків.  

111. Перетворення фільтру нижніх частот в смуговий фільтр.  

112. Реалізація смугових фільтрів другого порядку.  

113. Перетворення фільтру нижніх частот в режекторний фільтр.  

114. Реалізація режекторних фільтрів другого порядку.  

115. Фазовий фільтр.  

116. Універсальний фільтр.  

117. Вплив внутрішніх ємностей транзистора та емностей монтажу.  

118. Каскадна схема.  

119. Диференціальний підсилювач як широкосмуговий підсилювач.  

120. Симетричний широкосмуговий підсилювач.  

121. Широкосмуговий операційний підсилювач. 

122. LC-генератори.  

123. Кварцові генератори.  

124. Синусоїдальні RC-генератори.  

125. Генератори сигналів спеціальної форми (функціональні генератори).  

126. Мультивібратори. 

127. Моделі та рівні представлення цифрових пристроїв.  

128. Входи та виходи цифрових мікросхем.  

129. Основні позначення на схемах.  

130. Серії цифрових мікросхем.  

131. Корпуса цифрових мікросхем.  

132. Двійкове кодування.  

133. Функції цифрових пристроїв. 

134. Основні логічні функції.  

135. Складені логічні функції.  
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136. Похідні основних логічних функцій.  

137. Булева алгебра.  

138. Мінімізація логічних функцій.  

139. Інвертори.  

140. Повторювачі та буфери.  

141. Логічні елементи І, І-НЕ, АБО, АБО-НЕ.  

142. Логічні елементи Виключне АБО.  

143. Складні логічні елементи.  

144. Тригери Шмітта. 

145. Дешифратори та шифратори.  

146. Мультиплексори та демультиплексори.  

147. Компаратори.  

148. Суматори.  

149. Перетворювачі кодів.  

150. Одновібратори та генератори. 

151. Принцип роботи та різновиди тригерів.  

152. Основні схеми включення тригерів.  

153. Регістри, що спрацьовують по фронту.  

154. Регістри, що спрацьовують по рівню.  

155. Регістри зсуву.  

156. Асинхронні лічильники.  

157. Синхронні лічильники з асинхронним переносом.  

158. Синхронні лічильники. 

159. Постійна пам’ять. 

160. ПЗП як універсальна комбінаційна мікросхема. 

161. ПЗП в генераторах імпульсних послідовностей. 

162. Мікропрограмні автомати на ПЗП.  

163. Оперативна пам’ять. 

164. ОЗП для тимчасового зберігання інформації. 

165. ОЗП як інформаційний буфер.  

166. Покращення параметрів ОЗП. 

167. Розробка обчислювача контрольної суми.  
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168. Розробка логічного аналізатора.  

169. Розробка генератора аналогових сигналів. 

170. Схемотехнічні принципи ЦА-перетворювачів.  

171. Побудова ЦА-перетворювачів із електронними ключами.  

172. ЦА-перетворювачі для спеціальних застосувань.  

173. Основні принципи АЦ-перетворення.  

174. Точність АЦ-перетворювачів.  

175. Побудова АЦ-перетворювачів. 

176. Основна структура мікро-ЕОМ.  

177. Принцип дії мікропроцесора. Набір команд. Засоби відладки. 

178. Модульна побудова мікро-ЕОМ. 

179. Периферійні пристрої. 

180. Мінімальні системи 

181. Теорема про дискретизацію.  

182. Цифрова функція передачі фільтру.  

183. Білінійне перетворення.  

184. Реалізація цифрових фільтрів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на 

усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 

 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 

комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені 

питання; 

 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 

висловлює власні думки;  

демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 

термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 

поставлені запитання. 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 

 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 

дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 

 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 

наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 

 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 

неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 

добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 

 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 

значну його частину; 

 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 

але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 

визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 

не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 

завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 

рекомендовано 

Абітурієнт: 

 має розрізнені безсистемні знання; 

 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 

безладно, уривчастими реченнями; 

 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні 

їх змісту; 

 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 

правильно виконує необхідні розрахунки; 

 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 

додаткові питання. 

 

Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 

РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 

 


