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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму додаткового вступного випробування зі спеціальності 

091 Біологія (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідної 

спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів на основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю (спеціалізацією) 091 Біологія. 

Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної 

та практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня фахової підготовки. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із профільних 

дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного проходження 

додаткового вступного випробування, тобто за умови набору кількості балів, 

що вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 балів. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр –  зоологія, ботаніка, 

фізіологія людини та тварин, анатомія людини, цитологія, гістологія, 

генетика, біохімія. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Вступник повинен знати: 

 Загальні відомості про царство тварин, різноманітність тваринного світу, 

основи класифікації тварин, їх значення у природі й житті людини (ПФ.С.57). 

 Характеристику підцарства одноклітинних тварин: будову та процеси їх 

життєдіяльності, будову органів руху, особливості безстатевого і статевого 

розмноження, статевого процесу (кон’югації), цикли розвитку споровиків. 

Захворювання людини і свійських тварин, що викликаються паразитичними 

одноклітинними, їх роль у природі та житті людини. (ПФ.С.58). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності губок та 

кишковопорожнинних, типи симетрії, вегетативне та статеве розмноження, 

здатність до регенерації, різноманітність та роль у природі та житті людини. 

(ПФ.С.59). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Плоскі черви, 

загальну характеристику основних класів, характер симетрії, тришаровість, 

відсутність порожнини тіла, будову шкірно-м’язового мішка, будову систем 

органів цикли розвитку паразитичних червів, захворювання що спричиняються 

паразитичними червами, різноманітність та їх роль у природі та житті людини 

(ПФ.С.60). 
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 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Круглі черви, 

будову шкірно-м’язового мішка, первинну порожнину тіла та її значення, 

особливості життєвих циклів та захворювання, які вони визивають (ПФ.С.61). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Кільчасті черви, 

наявність вторинної порожнини тіла та її значення, поділ на класи,значення 

кільчастих червів у природі (ПФ.С62). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Молюски, 

симетрію, поділ тіла на відділи, утворення та функції мантії, мантійної 

порожнини, розмноження та розвиток, різноманітність молюсків у природі та 

житті людини (ПФ.С63). 

 Характеристику типу Членистоногі, їх загальну характеристику, 

особливості пристосування до існування у найрізноманітніших середовищах та 

внутрішню будову, розмноження та розвиток основних представників 

Ракоподібних, Павукоподібних, Комах…(ПФ.С64).Характеристику 

Голкошкірих, як вторинноротих, особливості організації, розвиток, 

життєдіяльність. 

 Закономірності будови і функцій клітини і тканин рослинного організму, 

клітинну будову тканин, тканинну будову органів, різноманітність 

прокаріотичних і евкаріотичних рослинних організмів, особливості їх 

морфофункціональної організації, еколого-біологічних та онтогенетичних  

особливостей, систематику, філогенез, їх значення у біосфері і життєдіяльності 

людини. 

 Теоретичні та прикладні питання фізіології організму людини й тварин, 

сучасні методи фізіологічних досліджень, основи лабораторного аналізу 

функціонального стану різних систем, органів. 

 Основні етапи історії анатомії;- методи анатомічних досліджень та 

анатомічні терміни (українські та латинські);- анатомію та топографію органів, 

систем та апаратів органів, деталі їх будови та основні функції;- 

взаємовідносини органів один з одним, проекцію органів на поверхню тіла;- 

основні етапи філо- та ембріогенезу органів;- закономірності будови тіла 

людини в цілому, анатомічні та функціональні взаємозв’язки окремих частин 

організму один з одним. 

 Правила техніки безпеки та роботи в біологічній лабораторії; наукові 

уявлення про закономірності будови тканин людини, їх функціональні 

особливості; знати основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та 

завдання. 

 Матеріальні основи спадковості, закономірності і порушення у передачі 

спадкової інформації; методи генетики, способи визначення статі і її 

регуляції;особливості методичних підходів до генетики людини; основи 

селекції, масову та індивідуальну роботу з племінним матеріалом. 

 Предмет біохімії. Історія розвитку. Утворення живих систем і їх 

структурна організація. Біогенні вуглеводи: структура, властивості, 

класифікація, функції в живих організмах. Білки. Амінокислоти. Обмін білків. 

Біогенні ліпіди: структура, властивості, класифікація, функції в живих 
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організмах. Нуклеїнові кислоти їх обмін. Ферменти. Вітаміни. Гормони. Обмін 

вуглеводів. Обмін ліпідів.  

 

Вступник повинен вміти: 

 Використовуючи теоретичні знання із зоології, засоби унаочнення, ТЗН, 

ознайомити учнів з різноманітністю тваринного світу, з основами класифікації 

тварин, із значенням тварин у природі й житті людини. Показати учням, як 

відрізняти тварин від інших організмів за особливостями їх будови 

(ПФ.с.57.ПР.О.01). 

 На заняттях зоології, використовуючи теоретичні знання, засоби 

унаочнення, ТЗН, мікропрепарати, живу культуру (евглени зеленої, інфузорії 

туфельки), набір препарувальних інструментів, за допомогою мікроскопа вміти 

показати і пояснити учням: - будову одноклітинних тварин та процесів їх 

життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість…); будову органів руху 

(псевдоподії, джгутики, війки); особливості безстатевого і статевого 

розмноження, статевого процесу (кон’югації); цикли розвитку споровиків 

(кокцидій, малярійного плазмодія, грегарин). Захворювання людини і свійських 

тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними. Пояснити їхню роль 

у природі та житті людини (ПФ.С.58.ПР.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, засоби унаочнення, ТЗН, 

мікропрепарати, колекції коралів, за допомогою мікроскопа та лупи, уміти 

показати і пояснити учням: особливості будови та процесів життєдіяльності 

кишковопорожнинних; радіальну симетрію, двошаровість, диференціацію 

клітин, кишкову порожнину; вегетативне та статеве розмноження; регенерацію; 

різноманітність кишковопорожнинних та їхню роль у природі та житті людини 

(ПФ.С.59.ПР.О.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, таблиці, мікропрепарати, вологі 

препарати, ТЗН, за допомогою мікроскопа та лупи вміти показати і пояснити 

учням: загальну характеристику основних класів плоских червів; двобічну 

симетрію тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла; будову шкірно-

м’язового мішка, будову травної, видільної, нервової, статевої систем; 

розмноження вільноживучих війчастих червів; цикл розвитку паразитичних 

червів з зміною господарів та середовищ; захворювання що спричиняються 

паразитичними червами; заходи профілактики, які запобігають зараженню 

плоскими червами; різноманітність плоских червів та їхню роль у природі та 

житті людини (ПФ.С.60.ПР.О.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, таблиці, мікропрепарати, вологі 

препарати, ТЗН, за допомогою мікроскопа та лупи вміти показати і пояснити 

учням: будову та особливості організації круглих червів; будову шкірно-

м’язового мішка; первинну порожнину тіла та її значення; особливості процесів 

життєдіяльності (пересування, живлення, дихання, розмноження); навести 

приклади паразитів рослин і тварин; паразитів людини (аскариди, гострика, 

трихінели), їх цикл розвитку та захворювання, які вони викликають 

(ПФ.С.61.ПР.О.01). 
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 Використовуючи теоретичні знання, засоби унаочнення, ТЗН, 

мікропрепарати, вологі препарати, живі дощові черв’яки, за допомогою 

мікроскопа та лупи вміти показати і пояснити учням: загальну характеристику 

типу Кільчасті черви (двобічна симетрія, сегментованість тіла, шкірно-м’язовий 

мішок). На фіксованому матеріалі, мікроскопічних препаратах та таблицях 

розпізнати органи та системи органів кільчастих червів; наявність вторинної 

порожнини тіла та її значення. Спостерігати за рухом та процесами 

життєдіяльності кільчастих червів на прикладі дощового черв’яка. Пояснити 

різноманітність кільчастих червів, поділ на класи, роль дощових червів у 

процесах ґрунтоутворення, значення кільчастих червів у природі 

(ПФ.С.62.ПР.О.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, таблиці, мікропрепарати, вологі 

препарати, лупи, ТЗН, на уроках біології та під час екскурсії у природі, вміти 

показати і пояснити учням: загальну характеристику типу Молюски (симетрія, 

поділ тіла на відділи, мантія, мантійна порожнина, черепашка, травна, 

кровоносна, дихальна система, видільна, нервова, статева система). Пояснити 

особливості органів чуття, розмноження та розвиток, різноманітність молюсків 

у природі та житті людини (ПФ.С.63.ПР.о.01). 

 На уроках біології та під час зоологічних екскурсій, на заняттях 

зоологічних гуртків, використовуючи теоретичні знання, таблиці, 

мікропрепарати, вологі препарати, ТЗН, колекції ракоподібних, комах, 

павукоподібних, за допомогою мікроскопів, луп, сачків, інших приладів та 

інструментів вміти висвітлювати загальну характеристику, особливості 

пристосування членистоногих до існування у найрізноманітніших середовищах 

та внутрішню будову, розмноження та розвиток основних представників у 

природі, класів: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Навчити працювати з 

визначниками для визначення видів членистоногих, спостерігати за поведінкою 

і процесами життєдіяльності членистоногих (ПФ.С.64.ПР.О.01). 

 Встановлювати взаємозвязок будови і функції структурних компонентів 

рослинного організму, виконувати мікроскопічні дослідження, виготовляти 

мікропрепарати, використовувати препарувальну техніку та лабораторне 

обладнання, камерально обробляти рослинний матеріал, гербаризувати 

рослини, виконувати науковий рисунок, ідентифікувати рослинні та грибні 

організми. 

 Описати та пояснити фізіологічні процеси, механізм їх регуляції, дати 

об’єктивну оцінку одержаним у експерименті чи спостереженні даним, 

користуватися загальновизнаними методами фізіологічних досліджень, 

використовувати лабораторне обладнання. 

 Використовувати анатомічну термінологію (по-українськи та латиною);- 

працювати з наочністю з анатомії для закріплення теоретичних знань;-  

знаходити та показувати на муляжах та таблицях частини органів, окремі 

утворення. 

 Працювати зі світловим мікроскопом; замальовувати гістологічні 

препарати і позначати структурні елементи на них; аналізувати гістологічні 
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препарати, складати усний та письмовий опис препаратів; на рівні професійних 

компетенцій – застосувати набуті знання у біологічній діяльності; вільно 

володіти понятійним апаратом; володіти методологією основних гістологічних 

досліджень, вміти грамотно інтерпретувати їхні результати; працювати з 

біологічним матеріалом, спеціальним устаткуванням, набути вміння проводити 

рутинні методики, що є базовими для даної галузі; самостійно працювати з 

науковою та допоміжною літературою. 

 Вирішувати задачі на імовірність успадкування того чи іншого генотипу 

при різних властивостях вихідного матеріалу; прогнозувати результати різних 

варіантів схрещувань; на основі фактичних результатів схрещувань визначати 

генотип вихідних особин; визначати імовірність передачі і прояву летальних 

генів; відбирати вихідний селекційний матеріал; оцінювати результати 

селекційного процесу. 

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів проводити 

ідентифікацію гексоз використовуючи загальноприйняті методики визначення 

моносахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

ідентифікацію пентоз, використовуючи загально прийняті методики визначення 

моносахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

ідентифікацію дисахаридів, використовуючи загально прийняті методики 

визначення дисахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

ідентифікацію полісахаридів, використовуючи загально прийняті методики 

визначення полісахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

кількісне визначення моно-, ди- та полісахаридів, використовуючи загально 

прийняті методики визначення цих речовин.  

 В умовах лабораторії, за поданими зразками амінокислот, проводити 

якісне визначення циклічних амінокилот, використовуючи загально прийняті 

методики якісного визначення амінокислот.  

 В умовах лабораторії, за поданими зразками амінокислот, проводити 

кількісне визначення вмісту вільних амінокилот, використовуючи загально 

прийняті методики кількісного визначення амінокислот.  

 В умовах лабораторії для наданих зразків молока проводити кількісне 

визначення вмісту казеїну, використовуючи основні реакції кількісного 

визначення білків.  

 В умовах лабораторії з наданих зразків виділяти глобуліни та альбуміни, 

використовуючи метод висалювання сірчанокислим амонієм.  

 В умовах лабораторії, за поданими зразками білків, провести оборотні та 

необоротні реакції осадження білків, використовуючи загально прийняті 

методики.  
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 В умовах лабораторії, за поданими зразками ліпідів, проводити 

визначення фосфогліцеридів, використовуючи загально прийняті методики 

розділення та визначення фосфогліцеридів.  

 В умовах лабораторії, з наданих зразків жирів, отримувати вільні жирні 

кислоти методом омилення.  

 В умовах лабораторії, у наданих зразках визначати вміст холестерину з 

використанням методів кількісного визначення цієї речовини.  

 В умовах виробничої діяльності за поданим зразком проводити кількісне 

визначення продуктів розпаду нуклеїнових кислот, використовуючи загально 

прийняті методики кількісного визначення нуклеїнових кислот.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком суміші водорозчинних 

вітамінів, провести їх якісний аналіз, згідно до загальноприйнятих методик.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком суміші жиророзчинних та 

водорозчинних вітамінів, проводити їх якісний аналіз, використовуючи 

загальноприйняті методики.  

 В умовах виробничої діяльності, за поданими зразками визначити 

гормони, використовуючи сучасні методи якісного визначення цих речовин.  

 В умовах професійної діяльності, за поданим зразком проводити 

визначення кінцевого продукту гліколізу, використовуючи сучасні методи 

визначення молочної кислоти. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Зоологія 

1. Підцарство Одноклітинні – Protozoa.  

2. Підтіп Джгутикові – Mastigophora.  

3. Тип Інфузорії – Infusoria.  

4. Розділ Первинні багатоклітинні – Prometazoa.  

5. Тип Плоскі черви – Plathelminthes.  

6. Тип Первиннопорожнинні (Круглі) черви – Nemathelminies.  

7. Тип Кільчасті черви – Annelida.  

8. Клас Малощетинкові – Oligochaeta.  

9. Тип Членистоногі – Arihropoda.  

10. Клас Комахи – Insecta.  

11. Ряди Комах 

12. Підтип Хеліцерові – Chelicerata 

13. Тип Молюски – Mollusca.   

14. Тип Голкошкірі – Echinodermata.  

15. Ембріональний розвиток Хордових 

16. Підтип Оболонникові Tinicata, Клас Асцидії Ascidiae.  

17. Надклас Риби Pisces, Клас Хрящові риби Chondrichthyes.  

18. Клас Амфібії Amphibia.  

19. Клас Рептилії Reptilia.  

20. Систематика Плазунів 
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21. Клас Птахи Aves.  

22. Клас Ссавці Mammalia.  

 

Ботаніка 

1. Загальна характеристика рослинної клітини.    

2. Класифікація пластид, їх функції.  

3. Загальна характеристика рослинної оболонки.  

4. Загальна характеристика і класифікація тканин.  

5. Характеристика і функції покривних тканин.  

6. Провідні тканини, їх загальна характеристика.  

7. Корінь, його функції, морфологічна та анатомічна будова.  

8. Пагін, його будова, типи галуження пагону.  

9. Листок, його функції, різноманітність морфологічної будови.  

10. Розмноження та відтворення рослин.  

11. Загальна характеристика прокаріотів.  

12. Загальна характеристика Царства Гриби (Fungi).  

13. Класифікація грибів.  

14. Загальна характеристика водоростей (Algae) 

15. Класифікація водоростей.  

16. Загальна характеристика та класифікація спорових рослин.  

17. Загальна характеристика відділу Голонасінні (Pinophyta).  

18. Основні ознаки відділу Покритонасінні (Magnoliophyta).  

19. Загальна характеристика класу Дводольні (Magnoliopsida).  

20. Загальна характеристика класу Однодольні (Liliopsida).  

 

Фізіологія людини та тварин 

1. Загальні закономірності функціонування нервової системи. 

2. Соматична нервова система. 

3. Гальмування, збудження, їх властивості, домінанта, тонус нервового 

центру. 

5. Сенсорні системи, аналізатори. 

6. Вища нервова діяльність. 

7. Імунна система.  

8. Ендокринна система. 

9. Фізіологія серця. 

10. Кровообіг, регуляція судинного тонусу.  

11. Функції та склад крові.  

12. Дихання. Фізіологія легень. 

13. Фізіологія виділення.  

14. Фізіологія травлення та травного тракту. 

 

Анатомія людини 

1. Апарат руху.  

2. М'язова система (міологія).  

3. Система органів травлення.  
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4. Система органів дихання.  

5. Сечостатевий апарат.  

6. Органи апарату внутрішньої секреції.  

7. Судинна система. Кровоносна система.  

8. Нервова система.  

9. Органи чуття.  

 

Цитологія, гістологія 

1. Порівняльні аспекти рослинної та тваринної клітини. 

2. Будова і функції клітинної мембрани. 

3. Будова і функції мітохондрій. 

4. Будова і функції ендоплазматичної сітки. 

5. Будова і функції  комплексу Гольджі. 

6. Будова і функції лізосом. 

7. Будова і функції рибосом. 

8. Будова і функції міофібрил. 

9. Будова і функції війок та джгутиків. 

10. Будова і функції мікротрубочок. 

11. Будова і функції центриолей. 

12. Будова і функції ядра клітини. 

13. Репродукція клітин. Мітоз. 

14. Хроматин, зміни його стану в різних фазах мітозу. 

15. Епітеліальні тканини (загальна характеристика). 

16. Загальна характеристика тканин внутрішнього середовища. 

17. Загальна характеристика крові та лімфи. 

18. Власно сполучні тканини. Загальна характеристика, будова та функції. 

19. Хрящова тканина. Загальна характеристика, будова та функції. 

20. Кісткова тканина. Загальна характеристика, будова та функції. 

21. Загальна характеристика м’язової тканини. 

22. Загальна характеристика, будова та функції нервової тканини. 

23. Виготовлення мікроскопічних препаратів. 

24. Фарбування мікроскопічних препаратів в залежності від видів тканин. 

 

Генетика 

1. Предмет, історія та місце генетики в системі наук. Основні розділи 

генетики та її методи. 

2. Спадковість і мінливість, їх види. Закони Менделя. 

3. Матеріальні основи спадковості. ДНК – будова і властивості. Природа 

гену. 

4. Механізми реплікації, транскрипції, трансляції. Репарація ДНК.  

5. Взаємодія алельних генів. Види домінування (повне, неповне, проміжне, 

кодомінування). 

6. Взаємодія неалельних генів та успадкування. Комплементарність, 

епістаз, полімерія. Плейотропія та множинний алелізм. 
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7. Кросінговер як основа комбінативної мінливості. Хромосомна теорія 

спадковості. Генетичні карти. 

8. Біологія статі, природа, визначення та пере визначення статі.  

9. Балансова теорія. Зчеплене зі статтю успадкування. 

10. Виникнення, класифікація і властивості мутацій. Генні мутації. 

11. Мутації геному – поліплоїдії, гіпоплоїдії, гетероплоїдії, їхні 

властивості. Наслідки мутацій. 

12. Генотип і фенотип, генетична мінливість, адаптація. Предетермінація 

плану розвитку організму. 

13. Фактори диференціальної активності генів. Пенентрантність та 

експресивність генів. Модифікаційна мінливість.  

14. Успадкування в популяціях. Фактори генетичної динаміки популяцій: 

інбридинг, мутаційний тягар, дрейф генів. Адаптивна цінність генотипів та 

види природного відбору. Закон Харді-Вайнберга та умови його дії. 

15. Методи дослідження генетики людини. Вчення про раси та екотипи. 

16. Поняття про спадкові хвороби, летальні та напівлетальні гени. 

Проблеми та завдання медичної генетики. 

 

Біохімія 

1. Утворення живих систем і їх структурна організація.  

2. Вуглеводи. Структура, властивості, класифікація, функції в живих 

організмах.  

3. Поняття про біогенні полісахариди: дисахариди, трисахариди.  

4. Ліпіди. Структура, властивості, класифікація, функції в живих 

організмах. 

5. Білки. Роль у побудові живої матерії. Методи дослідження білків.   

6. Будова білкової молекули. Пептиди, їх синтез поза організмом.  

7. Номенклатура та класифікація білків. Прості і складні білки. 

Класифікація за функціями. 

8. Нуклеїнові кислоти. Хімічний склад нуклеїнових кислот.  

9. Ферменти. Ферменти, як біологічні каталізатори. Хімічна природа 

ферментів.  

10. Вітаміни. Будова, класифікація, функції в живому організмі.  

11. Гормони. Загальна характеристика та механізм дії.  

12. Обмін речовин і енергії. Біологічне окислення.  

13. Обмін вуглеводів. Перетравлювання та всмоктування вуглеводів.  

14. Обмін ліпідів. Біологічна роль ліпідів в організмі. Перетравлювання та 

всмоктування ліпідів.  

15. Обмін білків. Перетравлювання і всмоктування білків. Гідроліз білків, 

характеристика ферментів гідролізу.  

16. Обмін нуклеїнових кислот. Перетравлювання та всмоктування 

нуклеїнових кислот.  

17. Вода і обмін води. Значення і розподіл води в організмі людини і 

тварин. Обмін води. 
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18. Мінеральні речовини та їх обмін. Загальна характеристика мінеральних 

речовин.  

19. Обмін речовин як єдине ціле. Взаємозв'язок і взаємообумовленість 

реакцій обміну речовин.  

20. Контроль і регуляція метаболізму. Регуляція на рівні мембрани.  
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до додаткового вступного випробування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол, та 

складається з абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм додаткових 

вступних випробувань. Програми додаткових вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(http://www.mdu.edu.ua).  

Додаткові вступні випробування проводяться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2019 році.  

Розклад проведення додаткових вступних випробувань, що проводяться 

МНУ імені В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної 

комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На додаткове вступне випробування вступник з’являється з паспортом. 

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводяться не 

менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова 

фахової атестаційної комісії згідно з розкладом у день іспиту.  

Вступник одержує екзаменаційний білет, який містить 3 питання з 

дисциплін, що є профільними для відповідної спеціальності. На кожне питання 

треба дати вичерпну відповідь. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, 

при цьому кожне питання оцінюється в 33 бали. Якщо абітурієнт набрав 0 балів 

з будь-якого питання, то вважається, що додаткове вступне випробування не 

складено. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із 

профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування, тобто за умови набору 

кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 балів. 
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Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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