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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет» у 2018 році, затверджених наказом ректора 

університету від 28 грудня 2017 р. № 270 для конкурсного відбору осіб при 

прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого 

ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня 

магістра) за умови вступу на відповідну спеціальність у галузі знань 16 – 

«Хімічна та біоінженерія» на спеціальність 161 – «Хімічні технології та 

інженерія» за освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних 

і композиційних матеріалів» проводиться фахове вступне випробування. 

Програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються 

не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Голова фахової 

атестаційної комісії або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних 

випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали і програми 

вступних випробувань, що проводить університет. Тексти всіх матеріалів 

затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за чотири місяці до 

початку вступних випробувань. Затверджені тестові завдання та інші 

екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні 

зберігатись як документи суворої звітності. 

Фахове вступне випробування для вступників проводиться у письмовій 

формі та містить питання з циклу спеціальних дисциплін професійної та 

практичної підготовки бакалавра  у галузі знань 16 – «Хімічна та біоінженерія» 

за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія» за освітньою 

програмою «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних 

матеріалів», що оцінюються за національною  шкалою та узгоджується з 

шкалою ECTS. 

Матеріали фахових вступних випробувань для спеціальності 161 – «Хімічні 

технології та інженерія» з освітньої програми «Хімічні технології переробки 

полімерних і композиційних матеріалів» складаються з 30 варіантів завдань. 

Кожен варіант складається з 5 запитань (з них 2 запитання - тестові завдання та 3 
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запитання відкритого типу). Завдання складені так, що вимагають від студентів 

застосовувати інтегровані знання фахових дисциплін. 

При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

враховуються результати фахового випробування (за 100-бальною шкалою),  

рейтингова оцінка (за 100-бальною шкалою), розрахунок якої затверджено 

наказом ДВНЗ УДХТУ від 05.11.2009 № 372.  Крім того, враховуються 

результати вступного екзамену з іноземної мови (за 100-бальною шкалою).  

Конкурсний бал особи, яка вступає на освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістра, обчислюється як сума балів фахового випробування, вступного 

екзамену з іноземної мови та конкурсної рейтингової оцінки. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 51 бали, 

а максимальна кількість балів – 100. Особи, знання яких було оцінено балами 

нижче встановленого Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість 

балів для допуску 51 бали), до участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 3 

години. 

При проведенні фахового вступного випробування фахова атестаційна 

комісія перевіряє професійну підготовку абітурієнтів, дає оцінку якості 

вирішення вступниками типових професійних задач, оцінює рівень знань та 

умінь, які забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності, 

передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів галузі знань 

«Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» за 

освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних і 

композиційних матеріалів». 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістр – це реалізація принципу ступеневої освіти вступниками з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. 
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Метою проведення фахового вступного випробування є забезпечення 

конкурсних засад при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за освітньою програмою – «Хімічні 

технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» шляхом 

виявлення рівня підготовленості вступників за професійно-орієнтованими 

дисциплінами і оцінка рівня знань та умінь, передбачених кваліфікаційною 

характеристикою бакалаврів у галузі знань – «Хімічна та біоінженерія» за 

спеціальністю – «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою 

«Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів». 

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, що 

набуті вступниками при проходженні загальноекономічної і професійної 

підготовки бакалаврів у галузі знань – хімічна технологія та інженерія. 

Завданням складання фахового вступного випробування є перевірка 

засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками 

застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін 

підготовки бакалавра, з метою перевірки здатності студентів до успішного 

проходження підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня магістра 

за спеціальністю – «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою 

«Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів». 

Структура завдань фахового вступного випробування для здобуття 

освітньо-кваліфікаційних рівня магістр зі спеціальності – «Хімічні технології та 

інженерія» за освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних 

і композиційних матеріалів» складається з 5 запитань: 2 тестових завдань 

закритого типу (з наведених варіантів відповідей належить обрати один 

правильний); 3 теоретичних запитань відритого типу (що передбачають вільні 

відповіді). 

На фахові вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістр за спеціальністю – «Хімічні технології та інженерія» за освітньою 

програмою «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних 

матеріалів» виносяться завдання з системи змістових модулів циклу 

спеціальних дисциплін професійної та практичної підготовки бакалавра, що 
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визначені ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма» підготовки фахівця 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом «Хімічна та 

біоінженерія». 

На фахові вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістр зі спеціальності – «Хімічні технології та інженерія» за освітньою 

програмою «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних 

матеріалів» складаються 30 варіантів завдань з циклу спеціальних дисциплін 

професійної та практичної підготовки бакалавра за спеціальністю – «Хімічні 

технології та інженерія» за освітньою програмою «Хімічні технології 

переробки полімерних і композиційних матеріалів»: хімія і фізика полімерів; 

полімерне матеріалознавство; теоретичні основи переробки полімерів і 

еластомерів; технологія та устаткування процесів переробки полімерів і 

еластомерів; спеціальна технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів. 
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3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

Тема розділу 1  

Дисципліна «Хімія і фізика полімерів» 

 

Значення  полімерів в розвитку різних галузей господарства країни. Роль 

вітчизняних і закордонних вчених в розвитку науки про полімери. Перспективи 

розвитку виробництва та застосування полімерів 

 Поняття про полімери. Мономер, олігомер, полімер-гомолог, 

гомополімер, співполімер, блок-кополімер.  Проявлення філософського закону 

переходу кількості в якість при  утворенні високомолекулярних сполук. 

Полімеризація. Типи реакції полімеризації: радикальна, каталітична, 

ступінчата. Стадії полімеризації. Процеси інгібіювання полімеризації: Сукупна 

полімеризація.  Методи проведення полімеризації. 

Поліконденсація. Гомо- і гетерополіконденсація. Напрямок реакції 

поліконденсації. Процеси деструкції при поліконденсації. Проведення 

полімеризації в масі (блоці), суспензійна та емульсійна полімеризації. Переваги 

та недоліки методів. Одержання полімерів поліконденсацією в розплаві, в 

розчині. Гетерофазна поліконденсація. Переваги та недоліки методів 

поліконденсації. 

 Можливості хімічної модифікації полімерів. Причини можливої 

неоднорідності будови продуктів хімічних реакцій макромолекул. “Ефект 

ланцюга” і “ефект сусіда” в хімічних реакціях полімерів. Можливості 

одержання нових видів ВМС. Основні закономірності внутрімолекулярних 

реакцій ВМС. Закономірності міжмолекулярних реакцій. Процеси вулканізації 

еластомерів і затвердження поліфункціональних олігомерів. Реакції деструкції 

ВМС, типи і основні закономірності. Старіння та стабілізація полімерів. 

Між- і внутрішньомолекулярні взаємодії у полімерах. 

Внутрішньомолекулярна рухомість. Поворотно-ізомерна модель 

макромолекули, загальмованість обертання. Поняття про конформації 

макромолекул. Типи конформацій ланцюгів і конформаційні переходи. Поняття 

про сегмент і сегментальний рух. Гнучкість макромолекул, вплив хімічної 

будови ланцюга та інших факторів. Термодинамічна і кінетична гнучкість 

макромолекул. Параметри, які характеризують гнучкість молекул. 

Агрегатні стани ВМС. Фазові стани полімерів. Аморфні і кристалічні 

полімери, фактори, що визначають здатність полімерів до кристалізації. Фазові 

переходи в полімерах. Плавлення і кристалізація полімерів. Особливості 

будови аморфних полімерів. Методи дослідження будови і структури 

полімерів. Фазові переходи в полімерах. Плавлення і кристалізація полімерів. 

Особливості будови аморфних полімерів. Методи дослідження будови і 

структури полімерів. 

 Крайні випадки механічної поведінки тіл: пружні середовища, 

ньютонівські рідини, в’язкопружні матеріали. Температурна залежність в’язко-

пружних властивостей полімерів, як основа оцінки їх фізичних станів. 

Термомеханічні властивості полімерів. Основні фізичні стани полімерів: 

склоподібний, високоеластичний і в’язкотекучий. Температури фізичних 

переходів. Вплив хімічного складу і молекулярної маси полімерів на 
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температури переходів. Релаксаційні властивості полімерів, поняття про час 

релаксації. Основні закономірності процесів релаксації напруження. 

Міцність і руйнування твердих полімерів. Орієнтація полімерів, 

орієнтований стан і особливості будови орієнтованих полімерів. Поняття про 

теоретичну, граничну і реальну міцність, яка досягається. Причини існування 

дефіциту міцності полімерів і шляхи їх усунення. Довговічність полімерів. 

Особливості розчинності ВМС. Термодинаміка розчинення, фазові 

діаграми двокомпонентних систем полімер-розчинник. Фазові стани 

трикомпонентних систем. Розбавлені розчини полімерів. В’язкість розбавлених 

розчинів полімерів, вплив молекулярної маси полімеру і природи розчинника.  

Розчини високомолекулярних сполук. Концентровані розчини полімерів. 

Принципові різниці і критерії переходу від розбавлених розчинів  полімерів до 

концентрованих. Високоеластичність розчинів полімерів. 

 Пластифікація полімерів. Вплив пластифікатора на температури 

релаксаційних переходів і механічні властивості полімерів. Закономірності 

молекулярної і структурної пластифікації полімерів. 

 

Тема розділу 2 

Дисципліна «Полімерне матеріалознавство» 

 

 Пластичні маси. Їх склад. Зв’язувачі, наповнювачі, пластифікатори, 

стабілізатори, затверджувачі, мастила, антистатики, антипірени, 

пороутворювачі, барвники, пігменти. Класифікація полімерів. Поняття про 

нанокомпозиційні матеріали і технології. 

 Поліетилен високого, низького та середнього тиску. Методи одержання, 

властивості, особливості переробки, галузі застосування. Деструкція і 

стабілізація. Ко-полімери етилену. Модифікація поліетилену. Базові марки. 

 Поліпропілен. Одержання, властивості, зв’язок із структурою; 

особливості переробки, галузі застосування. Деструкція і стабілізація. Базові 

марки. 

 Полівінілхлорид. Блочний, суспензійний, емульсійний. Одержання, 

властивості, особливості переробки, галузі застосування. Константа 

Фікентчера. Деструкція і стабілізація. Технічні стандарти. Пластмаси на основі 

ПВХ: вініпласт, пластикати, пластизолі, пінопласт. Базові марки. Властивості 

пластмас, галузі застосування. 

Полівініліденхлорид, Хлорований полівінілхлорид Ко-полімери 

хлористого вінілу. Властивості, галузі застосування. 

 Фторопласти. Одержання, властивості, особливості переробки, галузі 

застосування. Явище холодоплинності. 

 Полістирольні пластики. Блочний, суспензійний, емульсійний 

полістирол. Одержання, властивості, особливості переробки, галузі 

застосування. Базові марки. Деструкція полістиролу. 

Ко-полімери стиролу: ударотривкий полістирол, АБС-пластики, СН, МСН, МС, 

САМ. Властивості ко-полімерів, особливості переробки, галузі застосування. 

Базові марки. Спінений полістирол: одержання, властивості, галузі 

застосування. Базові марки. 
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 Поліакрилати. Поліметилметакрилат: одержання, властивості, 

особливості переробки, галузі застосування. Деструкція поліметилметакрилату. 

Органічне скло: одержання, властивості, застосування. Базові марки. 

Деформація органічного скла. Литтєві марки. Мономер-полімерні композиції, 

галузі застосування. 

 Полівінілацетат. Полівініловий спирт. Полівінілацеталі0. Одержання, 

властивості, галузі застосування. 

 Поліформальдегід, ко-полімери формальдегіду. Одержання, 

властивості, особливості переробки, галузі застосування. Деструкція та 

стабілізація. 

 Пентапласт. Одержання, властивості, галузі застосування. 

 Поліаміди. Одержання, властивості, особливості переробки, галузі 

застосування. Окремі представник поліамідів: П-6, ПА-66, фенілон, капролон 

та ін. Базові марки поліамідів. 

 Полііміди. Одержання, властивості, галузі застосування. 

 Поліефіри. Насичені поліефіри: одержання, властивості, особливості 

переробки, галузі застосування. Поліетилентерефталат, полібутилентерефталат. 

Ненасичені поліефіри: одержання, властивості, застосування. Затвердження. 

Базові марки. 

 Полікарбонати. Одержання, властивості, особливості переробки, галузі 

застосування. Базові марки. 

 Поліуретани. Одержання, властивості, галузі застосування. 

Пінополіуретани. 

 Поліарилати. Одержання, властивості, галузі застосування. 

 Фенопласти. Феноло-альдегідні олігомери. Новолаки, Резоли, 

Одержання, властивості, галузі застосування. Затвердження. Прес-матеріали, їх 

властивості. Класифікація прес-матеріалів. Шаруваті пластики: текстоліт, 

гетинакс, деревино-шаруваті пластики(ДСП). Фаоліт. Литі фенопласти. Базові 

марки. 

 Амінопласти. Одержання амінних олігомерів, їх затвердження. 

Властивості аміно-формальдегідних смол, застосування. Прес-матеріали. 

Декоративні пластики. Базові марки. 

 Епоксидні олігомери. Діанові епоксидні смоли: одержання, властивості, 

застосування. Епоксидний еквівалент. Затвердження епоксидних олігомерів. 

Засоби одержання епоксидних олігомерів і полімерів. Активні розріджувачі. 

Композиції на основі епоксидних смол. Базові марки. 

 Кремнійорганічні полімери. Одержання, властивості, особливості 

переробки, галузі застосування. Базові марки. 

 Ефіри целюлози. Нітрати і ацетати. Прості ефіри. Одержання, 

властивості, застосування Пластмаси на основі ефірів целюлози (етроли). 

Склопластики. Класифікація. Зв’язувачі. Наповнювачі. Одержання 

склопластиків, їх властивості, галузі застосування. Склопластики  литтєві та 

пресові. Листові та рулонні склопластики. Склотекстоліти: одержання, 

властивості, застосування. 
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Тема розділу 3 

Дисциплина «Теоретичні основи переробки полімерів і еластомерів» 

 

 

Основні методи переробки пластмас. Залежність методу переробки 

пластмас від властивостей полімерів, виду і призначення виробу, його 

конструкції, тиражу. 

Структура полімерів. Рівні структурної організації полімерів. Залежність 

між молекулярною, топологічною та надмолекулярною структурою і 

властивостями полімерів. Надмолекулярна структура кристалічних полімерів. 

Морфологія аморфних полімерів. Вплив умов переробки на структуру і 

властивості полімерів. 

Основні види деформації. Релаксаційні явища при деформації полімерів. 

Спектр релаксації. Механічні моделі в’язко-пружних тіл: Максвела, Кельвіна-

Фойхта, об’єднані моделі. Міцність полімерів. Теоретична міцність. Теорії 

міцності: механічна, статистична, молекулярно-кінетична. Напруження і 

деформація як тензори. 

Реологічні властивості полімерів. Особливості течії полімерів, види 

деформації при течії. Аномалія в’язкої течії. Нормальні напруження. Ефект 

Вайсенберга. Реологічні рівняння. Найпростіші моделі ідеальних тіл. Вплив 

молекулярної маси, температури і гідростатичного тиску на в’язкість розплаву. 

Основні види аномалії в’язкості (псевдопластичність, дилатансія, тиксотропія, 

реопексія). Основні рівняння гідродинаміки розплавів і розчинів полімерів. 

Течія аномально-в’язкої рідини у круглій трубі і плоскій щілині. Еластичне 

відновленя струмини. Дроблення поверхні екструдату. 

Основні закономірності термодинаміки і теплопередачі. Термодинамічні 

основи процесів переробки. Рівняння стану. Кінетика процесів збігу і 

розширення. Теплообмін. 

Основні закономірності кінетики кристалізації. Вплив температури і 

швидкості охолодження на кристалізацію. Кристалізація в процесах переробки 

полімерів. Вплив орієнтації і гідростатичного тиску на кристалізацію 

полімерів. 

Механізм структуроутворення у процесах переробки. Основні 

закономірності кінетики кристалізації. Вплив температури і швидкості 

охолодження на кристалізацію. Кристалізація в процесах переробки полімерів. 

Вплив орієнтації і гідростатичного тиску на кристалізацію полімерів. 

Теоретичні основи змішування. Статистичні критерії змішування. 

Ступінь і інтенсивність змішування і диспергування. Механізм ламінарного 

змішування. Диспергування інгредієнтів Механохімія при змішуванні. 

Теоретичні основи екструзії полімерів. Загальна характеристика процесу 

екструзії. Аналіз роботи зони завантаження екструдера. Механізм роботи зони 

плавлення. Основні рівняння руху розплаву в зоні дозування матеріального 

циліндра. Продуктивність екструдера. Робоча точка. Основні параметри 

процесу екструзії. Інструмент для формування полімерних виробів. 

Теоретичні основи лиття під тиском. Основні закономірності процесу. 

Термічний к.к.д. і продуктивність пластикатора. Параметри циклу лиття і збіг 
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готового виробу. Процес заповнення форми. Залишкові напруження, що 

виникають у виробах при литті термопластів. 

Теоретичні основи вальцювання. Фізична суть процесу вальцювання. 

Гідродинамічна теорія ізотермічного вальцювання полімерів, що мають 

властивості ньютонівської рідини. Змішувальний ефект. Методи його 

кількісного відображення. 

Теоретичні основи каландрування. Опис робочого процесу. 

Гідродинамічна теорія каландрування в ізотермічному наближенні.  

Гідродинамічний аналіз неізотермічного каландрування. Методи компенсації 

прогину валків каландру. 

 

Тема розділу 4 

Дисципліна «Технологія та устаткування процесів переробки полімерів і 

еластомерів» та дисципліна «Спеціальна технологія переробки полімерних 

та композиційних матеріалів» 

 

Класифікація методів одержання виробів із пластмас. Перспективи 

розвитку виробництва виробів із пластмас в Україні. Розробка ефективних 

методів одержання виробів із пластмас. 

Підготовка полімерних композицій до переробки. Полімерні та не 

полімерні компоненти пластичних мас. Класифікація методів зміщування 

полімерних композицій. Оцінка якості зміщування. Сушіння та попередній 

підігрів. Вальцювання. Таблетування. Гранулювання. Допоміжне обладнання. 

Методи визначення технологічних властивостей термопластів і реактопластів. 

Особливості технології одержання полімерних плівок; пластмаси, що 

переробляються у плівку, вимоги до них. Формування плівок рукавним 

методом. Виготовлення плівок плоскощілинним методом. Технологія 

одержання орієнтованих плівок. Багатошарові і комбіновані плівки. 

Термозбіжні плівки. Обладнання для одержання полімерних плівок. 

Особливості технології одержання полімерних листів. Асортимент 

листів; пластмаси, що перероблюються в листи, вимоги до них. Технологічні 

параметри процесу екструзії листів. Технологія одержання багатошарових 

листів. Обладнання для одержання листів. 

Технологія виготовлення полімерних труб. Асортимент полімерних 

труб; пластмаси, що перероблюються в труби, вимоги до них. Способи 

калібрування труб. Калібруючи насадки. Технологічні параметри процесу 

екструзії труб. Технологія одержання гофрованих труб. Обладнання для 

одержання труб. Особливості нанесення кабельної ізоляції. Виробництво 

профільно-погонажних виробів. Обладнання. 

Особливості технології виготовлення порожнистих виробів методом 

екструзії з роздувом. Обладнання для виготовлення порожнистих виробів. 

Технологія виготовлення виробів методом лиття під тиском 

термопластів. Вимоги до пластмас, що переробляються литтям під тиском. 

Технологічний процес виготовлення виробів лиття під тиском. Вибір 

температурного режиму лиття. Зміна тиску у формі за час циклу. Визначення 

оптимальних умов формування виробів. Вплив технологічних параметрів 
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процесу лиття під тиском на якість виробів із пластмас. Особливості лиття 

аморфних і кристалічних полімерів. Характеристика обладнання для лиття під 

тиском. 

Особливості технології виготовлення виробів методом лиття під 

тиском реактопластів. Вимоги до реактопластів, що переробляються литтям 

під тиском. Вплив технологічних параметрів процесу на якість готових виробів. 

Особливості обладнання для лиття під тиском реактопластів. 

Технологія одержання виробів методом пресування. Вимоги до 

пластмас, що переробляються цим методом. Різновидності процесів пресування 

пластмас. Основні технологічні параметри процесу, їх вплив на якість виробів. 

Шляхи інтенсифікації процесу пресування. Одержання методом пресування 

двокольорових і декорованих виробів. Обладнання. 

Особливості технології виробництва листових та плівкових 

матеріалів методом вальцювання та каландрування. Виготовлення плівки із 

не-пластифікованого ПВХ вальцювально-каландровим методом. Одержання 

плівки із пластифікованого ПВХ вальцювально-каландровим та екструзійно-

каландровим методом. Характеристика обладнання. 

Технологія виготовлення виробів формуванням із листових 

термопластичних матеріалів. Матеріали, що формуються, вимоги до них. 

Методи термоформування: вакуумформування, пневмоформування, механічне 

формування, комбіновані методи. Прийоми термоформування: негативне 

(формування в матриці); позитивне (формування на пуансоні), вільне та 

комплексне. Характеристика обладнання. 

Класифікація полімерних композиційних матеріалів. Перспективи 

розвитку технології виробів із композитів і науки про полімерні композиційні 

матеріали в Україні. Поверхневі явища на межі розподілу фаз композитах: 

змочування, адсорбція, адгезія, каталіз. Змочування і крайовий кут. Умови 

змочування наповнювача полімерним зв’язувачем. Кількісні характеристики 

когезії і адгезії. Робота адгезії і її зв’язок з крайовим кутом. Умови утворення 

адгезійного сполучення. Шляхи підвищення адгезійної міцності в композитах. 

Типи наповнювачів та зв’язувачів для композитів. Вимоги до них. Методи 

виготовлення конструкцій із армованих пластиків. Технологія виготовлення 

шаруватих пластиків. Характеристика обладнання. 

Технологія виготовлення виробів із газонаповнених пластмас. 

Класифікація спінених пластмас. Вибір способу їх формування в залежності від 

конструкції виробу і природи пластмаси. Методи створення в полімерах газової 

фази. Способи одержання пінотермопластів. Пінопласти на основі реакційно 

здатних олігомерів. Обладнання. 

Завершальні операції при виготовленні виробів із пластмас: 

механічна обробка, склеювання, декорування, металізація і ін. 

Охорона навколишнього середовища при виготовленні виробів із пластмас, 

створення безвідходних технологій при виготовленні виробів із пластмас. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Правильна відповідь на запитання закритого типу оцінюється у 15 балів 

кожне; на 4-е запитання відкритого типу - у 30 балів, на 3-є і 5-те – 20 балів кожне. 

Запитання відкритого типу оцінюються наступним чином: мінімальна кількість 

балів складає 0, а максимальна – вище вказана кількість балів. Запитання закритого 

типу може бути оціненим від 0 до 15 балів. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 51 бали, 

а максимальна – 100. Шкала оцінювання за 100-бальною системою та її 

відповідність національній і європейській системам наведена у таблиці 1. 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 51 бали), до 

участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 

 

Таблиця 1 – Узгодження оцінок 

 
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 
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Продовження табл. 1 

Конкурсний 

бал 

Традиційна  

оцінка 

Оцінка 

ECTS 

Визначення 

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 – виконання 

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 
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