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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових вступних випробувань для здобуття ступеня магістра на 

базі раніше здобутого ступеня бакалавра (спеціаліста) розроблена членами 

фахової комісії кафедри хімічної технології палива  згідно з Правилами прийому 

до ДВНЗ УДХТУ у 2018 році (наказ № 270 від 28.12.2017). 

Фахове вступне випробування це комплексне завдання, яке складено на 

основі вимог до знань та вмінь бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні 

технології та інженерія» та базується на навчальному матеріалі фундаментальних 

та загально-інженерних дисциплін таких, як: математика; фізика; неорганічна 

хімія; органічна хімія; фізика та хімія альтернативних енергоресурсів; технологія 

переробки традиційної вуглеводневої сировини; технологія одержання 

альтернативних палив з ненафтової сировини;  технологія одержання 

альтернативних палив з ТГК; устаткування виробництв альтернативних палив, 

хіммотологія альтернативних палив, що сприяють одержанню та вдосконаленню 

практичних навичок і логічного мислення студентів-технологів. 

Комплексні завдання, що входять до складу фахового вступного 

випробування мають формалізовані завдання рівнозначної складності. Вирішення 

кожного завдання вимагає від студента не репродуктивної, а творчої розумової 

діяльності. Всі завдання є комплексними, мають професійне спрямування та 

повністю відповідають ОКХ та ОПП бакалаврів спеціальності 161 «Хімічні 

технології та інженерія». Принцип комплексності реалізується шляхом введення в 

кожний варіант не спеціальних завдань за окремими дисциплінами, а завдань, які 

вимагають від студента застосовувати інтегровані знання фахових дисциплін. 

Важливе значення має самостійна робота студента з навчальним матеріалом 

в процесі підготовки до фахового вступного випробування. З метою полегшення 

вивчення та підготовки до фахового вступного випробування у програмі наведено 

перелік літератури з кожної дисципліни. 

Програма фахового вступного випробування на здобуття ступеня магістра 

на базі здобутого ступеня бакалавра  (спеціаліста)  за спеціальністю 161 «Хімічні 

технології та інженерія» містить мету, завдання та перелік дисциплін з фахового 



  

вступного випробування, а також перелік питань з кожної з дисциплін, критерії 

оцінювання знань та список рекомендованої літератури для підготовки. 



  

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Метою фахового вступного випробування є комплексна перевірка знань 

осіб, які бажають продовжити навчання для здобуття  ступеня магістр за 

спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма "Хімічні 

технології альтернативних енергоносіїв" на базі отриманого ступеня бакалавр за 

спеціальністю   161 «Хімічна  технології та інженерія». 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-

орієнтовані вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність 

вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Дисципліни, що виносяться на іспит: ―Фізика та хімія альтернативних 

енергоресурсів‖, ―Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини‖, 

―Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини‖, 

―Технологія одержання альтернативних палив з ТГК‖, ―Устаткування виробництв 

альтернативних палив‖, ―Хіммотологія альтернативних палив‖ є дисциплінами 

професійної та практичної підготовки, у яких вивчаються теоретичні та практичні 

основи процесів, апаратів та машин, що застосовуються в хімічних виробництвах. 

Дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх і спеціальних дисциплін і є 

основними для вирішення наукових та інженерно-прикладних проблем, 

пов'язаних з розрахунком, проектуванням і обслуговуванням обладнання. 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі. Кожен 

варіант завдань містить відкриті та тестові запитання.   

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 3 

академічні години (180 хв.). 

Програма фахового вступного випробування на здобуття ступеня магістра 

на базі здобутого ступеня бакалавра (спеціаліста) за спеціальністю містить мету, 

завдання та перелік дисциплін з фахового вступного випробування, а також 

перелік питань з кожної з дисциплін, критерії оцінювання знань та список 

рекомендованої літератури для підготовки. Програма фахового вступного 

випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) 

на базі здобутого освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) за 



  

спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма "Хімічні 

технології альтернативних енергоносіїв" включає питання з наступних дисциплін: 

 

2.1 Фізика та хімія альтернативних енергоресурсів 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам – технологам, 

науковим співробітникам теоретичні та практичні основи утворення та 

можливості використання горючих копалин та альтернативних видів сировини, 

знання з хімічної будови, властивостей рідких, твердих, газоподібних палив. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

класифікацією нафти та нафтопродуктів, альтернативної сировини та вивчення 

фізико-хімічних властивостей природної, штучної вуглеводневої сировини та 

нетрадиційної сировини для отримання різних видів палива. 

 

2.2 Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини 

Мета навчальної дисципліни – надання майбутнім інженерам-технологам 

теоретичних та практичних основ технології переробки традиційної вуглеводневої 

сировини, ознайомити з сучасними та перспективними технологіями виробництва 

на підприємстві, науковими досягненнями та перспективами розвитку процесів в 

Україні та в найбільш розвинених державах. 

Основним завданням навчальної дисципліни є надання студентам навичок 

розрахунку матеріальних потоків, аналізу науково-технічної інформації, 

ознайомлення з основними схемами переробки нафти та газу, їх основними 

характеристиками, що дозволяють оцінити придатність сировини до переробки і 

інших завдань, які ставляться перед інженерним персоналом газової і нафтової 

промисловості. 

 

2.3 Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини 

 Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам, 

науковим співробітникам теоретичні знання способів отримання альтернативних 

палив з ненафтової сировини, а саме сільськогосподарських культур, відходів 

деревопереробки та ін. 



  

Основними завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення з 

технологією, хімізмом, сировиною, технологічними параметрами процесів 

одержання альтернативних палив та покращення їх властивостей. 

 

2.4 Технологія одержання альтернативних палив з ТГК 

 Метою викладання навчальної дисципліни надати майбутнім інженерам-

технологам, науковим співробітникам теоретичні знання способів отримання 

альтернативних палив з твердих горючих копалин різного походження. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення з 

технологією, хімізмом, сировиною, технологічними параметрами процесів 

одержання альтернативних палив. 

 

2.5 Устаткування виробництв альтернативних палив 

Метою викладання навчальної дисципліни «Устаткування виробництв 

альтернативних палив»  є: надати майбутнім інженерам – технологам, науковим 

співробітникам знання із застосування в сучасному виробництві апаратів та 

обладнання, їх характеристик, конструкційних особливостей, принципів роботи, 

методів їх розрахунку і проектування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити майбутніх 

фахівців з класифікацією, конструкцією і принципом роботи основного і 

допоміжного обладнання підприємств виробництва альтернативних палив. 

 

2.6 Хіммотологія альтернативних палив 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам, 

науковим співробітникам теоретичні знання, щодо властивостей альтернативних 

палив та їх покращення. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення з 

основними показниками та властивостями альтернативних палив. 



  

 

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

Дисципліна  «Фізика та хімія альтернативних енергоресурсів» 

 

1.  Класификація та поняття первинних енергетичних ресурсов (ПЕР). 

Класификація ресурсів для виробництва моторних палив. Елементний, 

фракційний та хімічний склад. Технологічні класифікації сировини різного 

походження. 

2.  Фізичні та хімічні властивості вуглеводневої сировини та продуктів її 

переробки. Групи узагальнених показників природного газу як моторного палива. 

Властивості природного газу. Компремований природний газ. Зріджені нафтові 

гази. ЗПБП, основні властивості та склад. Склад та властивості газоподібних 

палив. Фізико-хімічні властивості метану Рідинні синтетичні палива: газойль, 

бензин, дизельне палива. Вуглеводневий склад. 

3. Фізико-хімічні властивості сумішевих палив. Склад сумішевих палив. 

Порівняльні фізико-хімічні характеристики палива. Фізико-хімічні 

характеристики сумішей біодизелю з дизельним паливом, сумішей метанолу з 

біодизелем. 

4. Спиртові види палива; ефіри як альтернативне паливо для ДВЗ. Моторні 

властивості спиртів. Метанол. Етанол. Фізико-хімічні властивості. Ефіри як 

паливо для ДВЗ. Властивості. диметилового ефіру.  Легкоспалахуванні рідини. 

Легкі вуглеводневі фракції. Палива на основі етерів. 

5. Загальні поняття та характеристики рослинних олив як палив для ДВЗ. Фізико-

хімічні та порівняльні властивості біодизельного палива. 

6. Водень як паливо для ДВЗ і ТД. Рідинний і газоподібний водень. Теплота 

сгорання. Спалахуванність. Суміши водню з повітрям. 

7. Порівняльна характеристика якості дизельних палив рослинного та 

мінерального походжень. 

8. Вплив домішок на якість біодизельного палива 

9. Вплив біодизелю на роботу паливної системи. 

10. Вплив домішок на якість біодизельного палива. Вимоги до показників якості 

та методи оцінювання якості традиційних, сумішевих та альтернативних видів 

палива. 

 

 

 Дисципліна «Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини» 

 

 

1. Сучасні технології первинної переробки нафти та газу. 

2. Підготовка нафти до переробки: призначення та головні етапи. Установка 

стабілізації нафти на промислі. Характеристика нафт, що надходять з промислів 

на НПЗ. 

3. Зневоднення та знесолення нафти на НПЗ: технологічна схема, норми 

технологічного режиму, головне обладнання, характеристика деемульгаторів. 



  

4. Призначення та особливості, наукові основи процесу перегонки нафти. 

Перегонка нафти з одно-, багатократним та поступовим випаровуванням. Вплив 

тиску та вакууму на процес перегонки вуглеводневої сировини. 

5. Атмосферна перегонка нафти. Призначення, продукти та принципові 

технологічні схеми. Часткове відбензинювання нафти, вибір схем зрошення 

атмосферних колон та підведення тепла в низ колони. 

6. Вакуумна перегонка мазуту по паливному та мастильному варіантам. Продукти 

перегонки та принципові технологічні схеми. Методи пониження температури 

кипіння нафтових фракцій. 

7. Деструктивні процеси для поглиблення переробки нафти: каталітичний крекінг,  

вісбрекінг, гідрокрекінг. Технологічні схеми, сировина, каталізатори, особливості 

протікання, призначення, головні фактори, характеристика продуктів. 

8. Процеси облагороджування нафтопродуктів: гідрування, цеоформінг, 

каталітична депарафінізація середньодистилятних палив. Технологічні схеми, 

сировина,каталізатори, особливості протікання, призначення, головні фактори, 

характеристика продуктів. 

9. Основні напрямки розвитку процесів виробництва мастильних матеріалів  в 

Україні та світі. 

10. Виробництво базових олив. Одержання прямогонних оливних фракції на 

установках первинної перегонки нафти. Розвиток гідрогенізаційних процесів у 

виробництві олив, впровадження нових технологій і каталізаторів. 

11. Виробництво мастил - олив, структурованих загусником. Виробництво 

консерваційних мастил. Виробництво мастил для зменшення тертя. Виробництво 

мастил для герметизації ущільнень. 

 

 

 Дисципліна  «Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової 

сировини» 

 

1. Класифікація та загальні властивості оксигенатів. Оксигенати в якості добавки 

у паливо. Класифікація. Фізико-хімічні властивості. Обмеження і недоліки. 

Токсичність і пожежонебезпечні властивості оксигенатів. Визначення в паливах. 

2. Аліфатичні спирти. Етанол. Загальна характеристика етилового спирту. Хімічні 

властивості спирту. Технологія виробництва спирту. Виробництво етанолу з 

крахмаловмісних зернових культур. Виробництво етанолу з целюлози. 

3. Промислове виробництво етанолу. Виробництво етанолу методом гідратації 

етилену. Виробництво етанолу в Україні та в світі. Перспективи розвитку 

технології виробництва етанолу. 

4. Аліфатичні спирти. Метанол. Технологія виробництва метанолу. Промислове 

виробництво метанолу. Виробництво метанолу в Україні та в інших країнах СНД. 

5. Ізопропанол. Бутаноли. Промислове виробництво бутанолів. Перспективи 

промислового виробництва бутанолів. 

6. Ефіри. Метил-трет-бутиловий ефір. Хімізм та умови отримання МТБЕ. 

Сировинна база виробництва МТБЕ. Технологія виробництва МТБЕ. 

7. Метил-трет-аміловий ефір. Етил-трет-бутиловий ефір. Диізопропіловий ефір. 

8. Сировина для виробництва біопалива.  



  

9.  Технологія виробництва біопалива. Хімізм процесу. Застосування 

каталізаторів. 

10. Устаткування для переетерифікації жирів. Технологічні режими виробництва 

в залежності від типу реактора. 

11. Технологія очистки біопалива та доведення до товарного стану. 

12. Нафтові гази. Технологія одержання, підготовка та застосування у якості 

моторного палива. 

13. Природний газ. Технологія одержання, підготовка та застосування у якості 

моторного палива. 

14. Водень. Технологія одержання, підготовка та застосування у якості моторного 

палива. 

15. Біогаз. Технологія одержання, підготовка та застосування у якості моторного 

палива. 

 

Дисципліна «Технологія одержання альтернативних палив з ТГК» 

 

1. Класифікація процесів одержання альтернативних палив з твердих горючих 

копалин (ТГК). Характеристика вихідної сировини. 

2. Підготовка сировини до переробки. Призначення та характеристика процесів 

грохочення, дроблення, збагачення. 

3. Теоретичні основи процесу піролізу ТГК. Стадії термічної деструкції ТГК. 

Характеристика та застосування отримуваних продуктів. 

4. Переробка рідких продуктів напівкоксування. Характеристика різних смол. 

Підготовка смоли до переробки. Схеми переробки смол. . 

5. Механізм процесу гідрогенізації. Вплив різних факторів (тиск, температура, 

каталізатор). 

7. Вихідна сировина для гідрогенізації та її підготовка. 

6. Термічне розчинення вугілля. Технологічні схеми SRC, EDS. 

8. Каталітична гідрогенізація. Процеси першого покоління (технологія А.Потта і 

Х. Броше ). Особливості процесу Н-Соаl та процесу інституту горючих копалин.  

9. Характеристика сировини для газифікації. Вимоги до якості палива для 

газифікації (крупність, термічна стійкість, зольність, реакційна здатність). 

11. Класифікація процесів газифікації за різними параметрами. 

10. Хімічні процеси, які протікають при газифікації. Температурні зони 

газогенератора. 

11. Характеристика та особливості процесів газифікації Тексако, Лургі, Вінклер, 

Коперс-Тотцек. 

12. Синтези на основі водню та окису вуглецю. Характеристика процесу Фішера 

Тропша: хімічні реакціїї, основні параметри процесу. Технологічні операції 

повного процесу отримання моторного полива на основі синтезу ФТ. 

Технологічна схема отримання бензину з метанолу (процес Мобил, процес Тигаз). 

 

  Дисципліна «Устаткування виробництв альтернативних енергоресурсів» 

 

1. Сучасний напрямок розвитку апаратобудування. Класифікація обладнання 

виробництв переробки горючих копалин, вимоги до конструкції обладнання. 



  

2. Основні матеріали, що використовуються для виготовлення обладнання. Вибір 

матеріалів при підвищених і низьких температурах, область використання сталей, 

чавунів, кольорових металів та неметалевих матеріалів. Загальні положення щодо 

будови, розрахунку і випробувань апаратів. 

3. Технологічні трубопроводи і трубопровідна арматура. Призначення, склад і 

стандартизація трубопроводів. Вибір труб. Компенсатори температурних 

деформацій. Фітинги. Опори трубопроводів. Особливості трубопроводів та 

арматури високого тиску на заводах синтетичного палива. 

4. Обладнання для зберігання рідких, газоподібних і твердих видів сировини і 

продуктів їх переробки. Резервуари, ємності і сховища. Класифікація резервуарів, 

конструкція вертикальних циліндричних резервуарів(зі стаціонарним дахом, 

резервуари з понтоном, з плаваючим дахом, з «дихаючим» дахом, крапле видні 

резервуари). Ємності для зберіганні твердих видів сировини і продуктів. 

Обладнання для зберігання вугілля. Відкритий механізований та закритий 

вугільний склад. 

5. Основні типи устаткування для підготовки рідкої та газоподібної сировини в 

альтернативні палива. Обладнання для осушки та очистки газів та рідкої 

сировини(абсорбери, адсорбери, відстійники, сепаратори, циклони, фільтри, 

центрифуги). 

6. Основне устаткування для підготовки твердих видів сировини в альтернативні 

палива. Устаткування для приймання вугілля. Вагоноперекидач, бункера, 

живильники. Гараж для розморожування вугілля. Обладнання для попереднього 

подрібнення. Валкові, барабанні, кульові та молоткові дробарки. Устаткування 

для розділення за крупністю і транспортування вугілля (грохоти, сита, 

транспортери та ін.). 

7. Теплообмінні апарати. Класифікація і конструкція теплообмінних апаратів, які 

використовуються в різних виробництвах переробки горючих копалин. 

Призначення, склад, принцип роботи і характеристика теплообмінних апаратів 

(апарати жорсткого типу, теплообмінники з плаваючою голівкою, апарати типу 

"труба в трубі", випаровувачі, конденсатори-холодильники, кристалізатори, 

апарати повітряного охолодження та ін.). Холодильники високого тиску на 

установках синтезу синтетичних палив.   

8. Трубчасті печі. Призначення і загальна характеристика трубчастих печей. 

Класифікація і позначення типорозміру трубчастих печей. Основні елементи 

конструкції трубчастих печей; каркаси трубчастих печей, змійовики, трубні 

решітки, підвісачі, пічні двійники, вогнетривка обмурівка і теплова ізоляція, 

обладнання для спалювання палива. Вибір типу трубчастої печі. Шляхи 

підвищення ефективності роботи трубчастих печей.  

9. Інші типи печей. Печі для переробки шламу на установках гідрогенізації. Печі 

для напівкоксування та коксування залишків переробки вугілля в рідкі і 

газоподібні палива. 

10. Тарілчасті колонні апарати. Призначення і загальна характеристика 

ректифікаційних і абсорбційних колон. Конструкція атмосферних і вакуумних 

колон. Барботажні абсорбери. Розпилювальні абсорбери. Інші типи абсорбційних 

апаратів. Конструкція тарілок ректифікаційних колон, їх порівняльна 

характеристика. Відбійне обладнання колон.  



  

11. Колонні апарати з насадкою. Насадочні абсорбери і колони. Характеристика 

насадок. Типи регулярної та нерегулярної насадок. Зрошувальні пристрої. 

Розподілювачі рідин і газів. Опори колонних апаратів. Вузли вводу сировини і 

виводу продуктів з колон. 

12.  Обладнання для хімічної переробки рідкої сировини в альтернативні палива 

та їх облагороджування. Реакційні апарати. Реактори і регенератори 

каталітичного крекінгу з рухомим кульковим каталізатором і псевдозрідженим  

шаром пиловидного каталізатора. Апарати установок з прямоточними реакторами 

з висхідним потоком газокаталізаторної суміші(ліфт-реактор). Реактори 

каталітичного риформінгу, гідроочистки і гідрокрекінгу. Реактори синтезу 

альтернативних палив. 

13.  Основне обладнання, яке використовується в процесах піролізу та 

швидкісного піролізу вугілля(печі, реактор піролізу, циклони, топка). 

14.  Обладнання процесів газифікації вугілля (газогенератори зі стаціонарним 

шаром, з киплячим шаром і спутним потоком вугілля і газу). Обладнання для 

переробки синтез-газу в альтернативні палива( дезінтегратори, реактори, 

сепаратори, компресори, скрубери – особливості їх конструкції для умов 

використання високого тиску). 

15.  Обладнання рідкофазної гідрогенізації (для приготування пасти, переробки 

шламу, реактори). Обладнання для проведення паро фазної гідрогенізації. 

16.  Обладнання для підготовки біомаси до переробки (очистка, сушка, 

подрібнення). 

17.  Обладнання для термохімічної переробки (для спалювання, газифікації, 

піролізу, зрідження). 

18.  Обладнання для біохімічних процесів (для спиртового бродіння, 

анаеробного зброджування, переробки рослинної оливи).  

19. Обладнання для енергоустановок, які використовують відновлювальні 

джерела енергії. Основні конструктивні особливості вітряків, сонячних та 

геотермальних установок, енергоакумулюючих систем. Когенеративні установки 

в енергетиці. 

 

Дисципліна «Хіммотологія альтернативних палив» 

 

1. Застосування палив з природних бітумів та горючих сланців. Основні фізичні 

перетворення в паливах і мастильних матеріалах. 

2. Застосування палив з біомаси. Потенціал біомаси, доступної для виробництва 

енергії.  

3. Застосування газоподібних палив. Зріджені нафтові гази. Стіснені вуглеводневі 

гази. Газорідинне паливо. Аміак. Синтетичне паливо з вугілля. Синтетичне 

сумішеве паливо 

4. Застосування водневих палив. Моторні властивості водню. Основні реакції та 

реакційна кінетика. Методика розрахунку теоретичного циклу. 

5. Поліальфаолефінові оливи. В’язкісні і депресорні властивості олив. Миючі та 

диспергуючі присадки. Промивочні оливи. Консерваційні і робоче - консерваційні 

оливи. Протипінні та деемульсійні властивості олив. Спінювання олив. Кавітація. 



  

6. Складні ефіри дікарбонових кислот. Хімічна стабільність та 

термоокислювальна стабільність альтернативних олив з ненафтової сировини.  

7. Старіння, угар і зміна властивостей моторних олив з альтернативними 

компонентами. Протиокисні присадки. 

8. Синтетичні моторні оливи. Ефіри фосфорної кислоти. Скрадні ефіри 

неопентилових спиртів. Вплив олив з ненафтової сировини на формування 

відкладень. Лакоутворення та миюче-диспергуючи властивості. Принципи 

змішування компонентів мастильних матеріалів. Підбір рецептур. Вибір в’язкості 

моторної оливи. Підбір та дія присадок. Сумісність компонентів олив. 

9. Твердіі пластичні смазки. Охолоджуючи рідини з альтернативними 

компонентами. Поліорганосилоксани. Асортимент пластичних смазок. Тверді 

шарові смазки. Полімерні композиційні матеріали. Вода, антифризи, 

высококиплячі охолоджуючи рідини. 

 



  

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Для підвищення об’єктивності оцінки якості фахового вступного випробування 

та узгодження оцінок за національною системою та системою ЄКТС застосовується 

рейтингова система оцінювання за 100 бальною шкалою (табл.. 1). 

Рейтинг студента за фахове вступне випробування складається з суми балів 

за кожне окреме завдання. Мінімальна кількість балів за фахове вступне 

випробування складає 51 бал, а максимальна – 100.  

 

Таблиця 1 – Критерії оцінок та їх узгодження з національною шкалою та 

шкалою ЄКТС. 
Конкурсний 

бал 

Традиційна  

оцінка 

Оцінка 

ECTS 

Визначення 

96–100 ВІДМІННО – вступник володіє глибокими і 

дієвими знаннями навчального матеріалу, 

аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; вільно володіє 

науковими термінами, уміє знаходити 

джерела інформації, аналізувати їх та 

застосовувати у практичній діяльності або у 

науково-дослідній роботі 

A Відмінно – відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

86-95 B Дуже добре – вище 

середнього рівня з 

кількома помилками 

67–85 ДОБРЕ – вступник володіє достатньо 

повними знаннями, вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних умовах; 

розуміє основоположні теорії і факти, 

логічно висвітлює причинно-наслідкові 

зв'язки між ними; вміє аналізувати, робити 

висновки до технічних та економічних 

розрахунків, правильно використовувати 

технологію, складати прості таблиці, схеми. 

Відповідь його повна, логічна, але з деякими 

неточностями 

C Добре – в цілому 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

61–66 ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє суть 

дисципліни, виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу; може 

поверхово аналізувати події, ситуації, робити 

певні висновки, самостійно відтворити 

більшу частину матеріалу. Відповідь може 

бути правильна, але недостатньо осмислена 

D Задовільно – непогано, 

але зі значною 

кількістю недоліків 

51–60 E Достатньо – вико-

нання задовольняє 

мінімальним 

критеріям 

< 51 НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало 

усвідомлює мету навчально-пізнавальної 

діяльності; слабо орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні 

труднощі; робить спробу розповісти суть 

заданого, але відповідає лише за допомогою 

викладача нарівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь 

FX Незадовільно – з 

можливістю складання 

фахового вступного 

випробування у 

наступному році 

 



  

Правильні відповіді на відкриті питання оцінюються в 30 балів кожне. Шкала 

оцінювання за 30 бальною системою та її відповідність 5-ти бальній системі 

наведена у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Відповідності оцінок та балів за європейською і національними 

шкалами (за 30 бальною системою). 

 

Максимальний 

бал за відповідь 

залік 
допуск недопуск 

відмінно добре задовільно 

A B C D E FX F 

30 29...30 26..28 21..25 19..20 16..18 11..15 0 

 

Правильні відповіді на тестові питання оцінюються в 5 балів кожне. Шкала 

оцінювання за 5 бальною системою та її відповідність 5-ти бальній системі наведена 

у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Відповідності оцінок та балів за європейською і національними 

шкалами (за 5 бальною системою). 

 

Максимальний 

бал за роботу 

залік 
допуск недопуск 

відмінно добре задовільно 

A B C D E FX F 

5 5 5 4 4 3 2 0 

 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 51 бал), до участі у 

конкурсі на зарахування не допускаються. 
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