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1 Пояснювальна записка 

 

Відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Українського державного 

хіміко-технологічного університету» на освітньо-професійні програми 

підготовки бакалавра у 2020 році, затверджених наказом ректора Українського 

державного хіміко-технологічного університету №60  від 27.12.2019 р., 

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 текстові завдання та інші екзаменаційні матеріали 

тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатись як документи сурової 

звітності. 

 

2 Загальні положення  

Фахові вступні випробування для галузі знань 16 – «Хімічна та 

біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (для 

вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, за умови вступу на відповідну спеціальність, проводяться в 

письмовій формі та містять питання з предметів професійної підготовки 

молодшого спеціаліста. 

Екзаменаційні матеріали фахових вступних випробувань для галузі знань 

16 – «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та 

інженерія» складаються із 30 варіантів, до яких включені дисципліни:  

1) хімія і фізика високомолекулярних сполук; 



2) технологія виробництва високомолекулярних сполук; 

3) устаткування заводів виробництва високомолекулярних сполук; 

4) деревинознавство та лісове товарознавство; 

5) технологія і застосування полімерів у виробництві деревних плит і 

пластиків;  

6) технологія деревних плит і пластиків;  

7) технологія деревних композиційних матеріалів; 

8) устаткування підприємств з виробництва деревних плит і пластиків. 

Час складання письмового вступного випробування 1 година 20 хвилин. 

 

3 Перелік питань  

1) хімія і фізика високомолекулярних сполук 

Курс «Хімія і фізика високомолекулярних сполук» є теоретичною 

основою спецдисциплін, таких як: технологія високомолекулярних сполук, 

устаткування заводів виробництва ВМС, науково-дослідної роботи студентів, 

дипломного проектування. Курс включає наступні основні розділи: 

1) радикальна полімеризація олефінів; 

2) полімеризація неолефінових сполук; 

3) іонна полімеризація; 

4) синтез полімерів методами поліконденсації; 

5) співполімеризація; 

6) тривимірна поліконденсація; 

7) представники синтетичних і природних полімерів; 

8) полімераналогічні перетворення; 

9) агрегатні, фазові та фізичні стани полімерів; 

10) міцність полімерів; 

11)  розчини та реологічні властивості полімерів; 

12)  пластифікація полімерів. 

При складанні вступних іспитів студент повинен володіти термінологією 

і поняттями, що використовуються в хімії і фізиці ВМС, класифікацію і 



номенклатуру полімерів. Основні кінетичні закономірності полімеризаційних 

та поліконденсаційних процесів синтезу полімерів. 

2) технологія виробництва високомолекулярних сполук 

Курс «Технологія виробництва високомолекулярних сполук» являється 

основою практичної підготовки спеціалістів-технологів фахового напрямку – 

хімічна технологія та інженерія, а також курсового та дипломного 

проектування. Курс включає наступні основні розділи: 

1) технологія виробництва полімеризаційних полімерів та співполімерів; 

2) технологія виробництва поліконденсаційних полімерів; 

3) технологія виробництва полімерів шляхом полімер- аналогічних 

перетворень; 

4) технологія виробництва олігомерних продуктів; 

5) технологія виробництва модифікованих природних полімерів. 

При складанні вступних іспитів студент повинен володіти термінологією 

і поняттями складання та компоновки технологічної схеми для конкретного 

виробництва полімерів. 

3) устаткування заводів виробництва ВМС 

Курс «Устаткування заводів виробництва ВМС» охоплює наступні 

основні об’єкти: конструкції, принципи роботи основного та допоміжного 

устаткування виробництва ВМС, а також основи технологічних, теплових та 

інших розрахунків. 

Курс включає наступні основні розділи: 

1) класифікація устаткування; 

2) основне устаткування виробництва ВМС; 

3) спеціальне устаткування для виробництва ВМС; 

4) технологічні розрахунки; 

5) теплові розрахунки; 

6) механічні розрахунки; 

7) допоміжне устаткування виробництва ВМС; 

8) кондиціювання полімерів; 



9) пневмотранспорт; 

10)  устаткування для подрібнення та змішування полімерів; 

11)  устаткування для сушки полімерів; 

12)  устаткування для грануляції полімерів. 

4) деревинознавство та лісове товарознавство  

1. Будова дерева, деревини та кори. 

2. Фізичні властивості деревини. 

3. Механічні властивості деревини. 

4. Вади деревини. 

5. Класифікація і стандартизація лісних товарів. 

5) технологія і застосування полімерів у виробництві деревних плит і  

пластиків 

1.Класифікація, склад  і властивості основних полімерних матеріалів. 

2. Поліконденсаційні полімери. 

 2.1. Аміноальдегідні полімери. 

 2.2. Фенолоальдегідні полімери. 

 2.3. Поліестери. Алкідні полімери. 

 2.4. Епоксидні полімери. 

 2.5. Поліаміди, полііміди, поліуретани. 

 2.6. Кремнійорганічні полімери. 

3. Полімеризаційні полімери. 

 3.1. Поліетилен, поліпропілен, полістирол. 

 3.2. Полівінілхлорид, полівініліденхлорид. 

 3.3. Акрилові полімери. 

 3.4. Полівініловий спирт та його похідні. 

4. Хімічно-модифіковані природні полімери. 

5. Основні устаткування виробництв зв’язуючих матеріалів.  

6. Методи випробувань зв’язуючих, клеїв і лаків. 

6) технологія деревних плит і пластиків  

1. Деревина як сировина у виробництві деревних плит і пластиків.  



2. Синтетичні зв’язуючі у виробництві деревних плит і пластиків.  

3. Теоретичні основи створення композиційних деревних матеріалів.  

4. Технологія деревностружкових плит.  

5. Технологія деревоволокнистих плит.  

6. Технологія виробництва фанери.  

7) технологія деревних композиційних матеріалів 

1. Класифікація деревних композиційних матеріалів. 

2. Технологія виробництва будівельних матеріалів з деревних частинок і 

мінеральних в’яжучих речовин. 

3. Одержання пресованих виробів з подрібненої деревини без 

застосування зв’язуючих речовин. 

4. Модифікація суцільної деревини полімерами. 

5. Технологія одержання деревно-полімерних матеріалів і виробів з 

подрібненої деревини.  

8) устаткування підприємств з виробництва деревних плит і пластиків 

1. Основні відомості про різання, подрібнення та розмелювання 

деревини.  

2. Конструкція устаткування для подрібнення деревини.  

3. Устаткування для підготовки деревних частинок.  

4. Процеси і устаткування для виробництва деревних плит матеріалів.  

5. Устаткування для обробки, облицювання та опорядження деревних 

плит.  

При складанні вступних іспитів студент повинен володіти принципами 

вибору необхідних розрахунків як основного, так і допоміжного устаткування 

для виробництва конкретного полімеру. 

 

4. Критерії оцінювання знань 

 

Кожен варіант фахового вступного випробування складається з 10 

питань. Білети складаються з: 7 тестових питань та 3 відкритих. Правильна 

відповідь на питання оцінюється в 20 балів. 



Тестовий блок оцінюється 0 або 20, а теоретичний блок – від 0 до 20 балів. 

Питання тестового блоку мають тільки одну правильну відповідь. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 100 

балів, а максимальна кількість балів – 200.  

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 

– 100 балів), до участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 

 

Таблиця 1 – Узгодження оцінок 

 
Конкурсни

й бал 

Традиційна  

оцінка 

Оцінка 

ECTS 

Визначення 

192–200 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 

172-191 B Дуже добре – вище 

середнього рівня з 

кількома помилками 

134–171 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 

122–133 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 

100–121 E Достатньо – вико-

нання задовольняє 

мінімальним 

критеріям 

< 100 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 

FX Незадовільно – з 

можливістю 

складання фахового 

вступного 

випробування у 

наступному році 



допомогою викладача нарівні «так» чи 

«ні»; однак може самостійно знайти в 

підручнику відповідь 
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