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1. ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму співбесіди розроблено за програмами освітньо-кваліфікаційного 
рівня «кваліфікований робітник», які бажають здобувати вищу освіту освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 072 
«Фінанси,банківська справа та страхування».

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікуаційного рівня молодшого спеціаліста на базі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» у межах вакантних 
місць ліцензованого обсягу.

М ета співбесіди -  перевірка рівня теоретичної та практичної підготовки 
абітурієнтів і формування рейтингового списку абітурієнтів, які вступають на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікуаційного рівня молодшого спеціаліста 
та мають право складати вступні випробування у формі співбесіди згідно з 
Правилами прийому до Коледжу М иколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського у 2017 році.

2. ВИМ ОГИ Щ ОДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Предметом фахового вступного випробування у формі співбесіди є 
компетентності, якими повинен володіти здобувач, набуті абітурієнтами при 
проходженні циклів нормативних дисциплін загальноекономічного напряму, 
під час здобуття ОКР «Кваліфікований робітник», зокрема з дисциплін 
«Політична економія» та «Фінанси».

Екзаменаційний білет співбесіди містить 2 теоретичних питання, на 
кожне з яких треба дати вичерпну відповідь. Кожне питання оцінюється в 100 
балів, перелік яких відповідає програмі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«кваліфікований робітник» на дану спеціальність та визначається Правилами 
прийому до Коледжу М иколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського у 2017 році.

У  процесі підготовки до фахового вступного випробування 
рекомендується користуватись основною літературою, яку подано в кожному 
розділі запропонованих дисциплін та загальними критеріями оцінювання 
навчальних досягнень абітурієнтів, що зазначено наприкінці даної програми.

Компетентності, набуті абітурієнтом:
з дисципліни «Політична економія»
- економічні закони та особливості їх використання у різних системах;
- особливості формування ринкової економіки у різних країнах;
- складові інфраструктури ринкової економіки;
- основні риси ринкової економіки;
- відносини власності в економічному житті суспільства;
- економічні функції держави;
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- основні засади державного регулювання економіки;
- товарно-грошові відносини в ринкових умовах.

з дисципліни «Фінанси»
-  об’єктивні передумови виникнення, суть, функції та характерні ознаки 

фінансів;
- структуру фінансової системи і принципи її побудови;
- теоретичні основи організації, функціональні елементи, організаційну 

структуру управління фінансами;
- місце та роль бюджету держави в системі державних фінансів, джерела

бюджетного фонду і напрями їх використання;
- структуру бюджетної системи і принципи організації бюджетного устрою;
- основи організації регіональних фінансів;
- причини виникнення, форми державного кредиту, види державного боргу і 

способи коригування державної позикової політики.

Результати Абітурієнт повинен показати:
з дисципліни «Політична економія»

- чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний аппарат дисципліни 
«Політична економія»;

- самостійно аналізувати економічну політику держави;
- досліджувати певні економічні процеси, аналізувати їх та давати їм певну 

оцінку;
- оцінювати урядові програми розвитку країни, прогнозувати їх наслідки;
- аналізувати вплив економічної політики держави на розв’язання 

соціальних проблем;
- орієнтуватися в глобальних проблемах економічногорозвитку 

світогосподарських зв ’язків.
з дисципліни «Фінанси»

-  приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих 
знань під час виконання своїх професійних обов’язків;

- застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, 
санкції;

- використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, 
фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;

- ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних 
стадіях бюджетного процесу;

- визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких 
структур, оптимізувати їх рівень і структуру.
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3. ПРОГРАМ А СПІВБЕСІДИ

РОЗДІЛІ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

Тема 1. Політична економія як наука.
Виникнення та етапи розвитку політичної економії. Предмет політичної 

економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами. Закони, 
принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. М етод 
політичної економії. Функції політичної економії. М ісце політичної економії в 
системі економічних наук.

Тема 2. Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт.
Поняття виробництва і його структура. Фактори виробництва. Процес 

праці. Засоби і предмети праці. Економічна ефективність, матеріале- і 
фондовіддача, продуктивність праці. Суспільне виробництво. Суспільний 
продукт. Форми суспільного продукту.

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх  
задоволенні.

Виробничі можливості суспільства і потреби. Обмеженість ресурсів. 
Продукт виробництва. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. 
Безмежність потреб. Закон зростання потреб. Корисність продукту. О б'єктивна 
і суб'єктивна корисність продукту. Економічний інтерес, його сутність і 
функції. Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства. 
Ієрархія потреб.

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної 
діяльності.

Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси 
натурального господарства та його історичні межі. Товарна форма організації 
суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його 
суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. С уб'єкти і об 'єкти товарних 
відносин. Товарна форма продукту. Товар та його властивості. Суперечності 
товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії. Проста і розвинена форми 
товарного виробництва. Спільні риси та відмінності. Ф ункціонування товарного 
господарства та його закони. Економічна система: її сутність та структурні 
елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. 
Критерії розвитку продуктивних сил. Суспільний поділ праці і структура 
продуктивних сил. Виробнича функція та її складові. Економічні відносини та 
їх суб’єкти. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. 
Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини. Типи і еволюція 
економічних систем.

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства.
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Власність як економічна категорія. Теорії власності. Привласнення і 
відчуження. Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб'єкти 
власності: їх еволюція. О б'єкти власності. Розвиток об’єктів власності. 
Ю ридична форма власності. Права власності. Власність на засоби виробництва 
та її вплив на способи з'єднання факторів виробництва. Тенденції в розвитку 
відносин власності в Україні та у світі.

Тема 6. Товарне виробництво і товарно -  грош ові відносини.
Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції 

грошей. Альтернативні теорії грошей. Грошовий обіг та його закони. 
Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу. 
Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція. Еволюція 
грошей. Сучасна грошова система. Інфляція: сутність, причини, види та 
наслідки.

Тема 7. Загальні основи ринку.
Ринок: сутність, функції, умови функціонування. Види ринків. Попит, 

пропозиція та їх рівновага. Домашні господарства як суб’єкт ринкової 
економіки. Держава як суб’єкт ринкової економіки. Підприємство як суб’єкт 
ринкової економіки. Класифікація підприємств. Капітал підприємства, його 
види та обіг. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос. 
Поняття та основні риси інфраструктури ринку. Позичковий капітал і процент. 
Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Ф інансово-кредитні 
організації. Суть кредиту та його форми. Роль ринкової інфраструктури в 
регулюванні економічних процесів.

Тема 8. Підприємницька діяльність та поведінка виробника
Підприємництво: сутність, принципи, функції. С уб’єкти підприємницької 

діяльності. Умови підприємницької діяльності. Форми підприємництва.
Підприємець та його морально -  етичний статус.

Тема 9. Підприємство в системі ринкових відносин
Сутність підприємства. Його цілі. Функції підприємства. Критерії 

оптимізації розмірів підприємства. Види підприємств. Малі підприємства. 
Кооперативи. Акціонерні товариства. Орендні підприємства. Собівартість 
продукції та її види.

Капітал підприємства та організація його відтворення. Структура капіталу 
підприємства. Відтворення капіталу. Кругооборот капіталу. Схема 
кругообороту капіталу. Ш видкість обороту капіталу.

Тема 10. Економічне зростання і його чинники.
Економічне зростання та економічний розвиток. Заощадження, 

нагромадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні. 
М атеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її
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роль в економічному зростанні. Економічне зростання і економічні цикли. 
Економічні кризи та їх причини.

Тема 11. Розподіл нац іон альн ого  доходу.
Розподільні відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Суть 

розподілу національного доходу. Об'єктивні основи формування доходів 
населення. Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. 
Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки 
і соціальні виплати. Роль державного бюджету в перерозподілі національного 
доходу. Споживання і заощадження. Доходи населення і споживання. 
Схильність до споживання і заощадження. Необхідність державного 
регулювання розподілу доходів. Прожитковий мінімум і соціальний захист 
населення.

Тема 12. М іжнародна екон ом іка  та  її  роль у зростанні добробуту 
лю дської спільноти світу.

Світове господарство: його суть та структура. Розвинуті країни ринкової 
економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою. 
М іжнародний поділ праці і спеціалізація. М іжнародні економічні відносини. 
М іжнародна економічна інтеграція. Еоловні інтеграційні угрупування світу. 
Світогосподарські зв ’язки та їх форми. М іжнародна торгівля та її економічні 
основи. М іжнародні товарні ринки. М іжнародні кредити. М іжнародні валютно- 
фінансові відносини. М іжнародна валютна система, валютні ринки і валютний 
курс. М іжнародна міграція робочої сили. Державне регулювання зовніш ньо
економічної діяльності.

Реком ендован а л ітература.
1. Ажнюк М .О.Основи економічної теорії: Навчальний посібник / 

М.О. Ажнюк, О.С. Передрій. -  K.: Знання, 2008. -  368 с.
2. Гальчинський A.C. Основи економічної теорії: Підручник / 

Гальчинський A.C., Є щ енкоП .С ., П алкінЮ .І. -  K.: Вища школа, 2007 -  
471 с.

3 . Гриценко А. Формування інформаційно-поведінкової парадигми 
монетарної політики/ А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. -  
2007. -  №2. -  С. 46-69.

4. Економічна теорія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів IV рівня акредитації / Т.І. Побережець, Н.К. Болгарова, 
М.П. Талавиря, О.В. Пащенко. -  Ніжин.: ПП Лисенко М .М ., 2010. -  475 с

5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. -  
7-ме вид., стереотипне. -  K.: Знання-Прес, 2008. - 7 1 9  с.

6. Носов О.Ю. Грошові системи: становлення та розвиток: монографія /
О.Ю. Носов. -  JE: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. -  
552 с.
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7. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / Відп. ред. 
Г.Н. Климко. —  К.: Знання-Прес, 2004.

8. Пасюк І.М. Грошовий обіг на Волині з найдавніших часів до нашого часу: 
монографія / І.М. Пасюк. -  Луцьк: Твердиня, 2008. -  140 с.

9. Політична економія: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів/За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. -  К.: Академія, 
2 0 0 7 .-6 7 2  с.

Ю .Сажина М.А. Экономическая теория: Учебник для вузов / М.А. Сажина, 
Г.Г. Чибриков. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Норма, 2007. -  672 с.

РО ЗД ІЛ И  «ФІНАНСИ»

Тема 1. Предмет ф інансової науки . С уть і ф ун кц ії ф інансів 
Фінанси як економічна категорія. Характерні ознаки фінансів. їх 

суспільне призначення, двоїста сутність фінансів. Функції фінансів. О б’єкти і 
суб’єкти фінансового розподілу. Взаємозв’язок фінансів з іншими 
економічними категоріями в процесі вартісного розподілу. Фінанси і ціна. 
Фінанси і заробітна плата. Фінанси і кредит. Фінансові ресурси, їх суть і 
призначення. Класифікація фінансових ресурсів. Роль і значення 
централізованих фондів у забезпеченні загальнодержавних потреб.

Тема 2. Фінансова система
Суть і поняття фінансової системи країни. Структура фінансової системи 

України. Принципи побудови фінансової системи. Сфери та ланки фінансових 
відносин: державні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, міжнародні 
фінанси.

Тема 3. Фінанси суб’єктів  господарю ван ня
Суть, функції, основи організації фінансів підприємств. Форми 

фінансування підприємницької діяльності. Фінанси комерційних підприємств. 
Комерційний розрахунок і самофінансування. Грошові нагромадження 
підприємств. Валовий дохід, порядок його розподілу. Фінанси підприємств 
різних форм власності, організацій та підприємств, що здійснюють 
неприбуткову діяльність. Кошторисне фінансування бюджетних організацій. 
Бюджетне фінансування установ освіти, науки, підготовки кадрів, охорони 
здоров’я, соціального забезпечення.

Тема 4. Податки
Суть податків та їх характерні ознаки. Елементи податку. О б’єкти 

оподаткування. Суб'єкт, платник, носій податку. Джерела сплати податків. 
Податкова ставка. Податкові пільги. Класифікація податків. Види податків. 
Прямі податки. Непрямі податки. Податкова система: суть, структура, основи 
побудови. Принципи і методи оподаткування. Податкова політика України на 
сучасному етапі.
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Тема 5. Бюджет
Бюджет як економічна та юридична категорія. Об'єктивні передумови 

функціонування бюджету держави. Соціально-економічне значення бюджету. 
Бюджет як економічна категорія. Бюджет як централізований фонд. Бюджет як 
основний фінансовий план держави. Доходи бюджету. Видатки бюджету. 
Бюджетна політика на сучасному етапі. Структура і принципи побудови 
бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою. Види бюджетів України. 
Зведений бюджет. Державний бюджет. Бюджети територіальних громад.

Тема 6. М ісцеві ф інанси
Суть і склад місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у реалізації 

соціально-економічної політики адміністративно-територіальних формувань. 
М ісцеві бюджети. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Роль місцевих податків 
і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Склад і структура місцевих 
бюджетів. Видатки бюджетів територіальних громад на потреби місцевого 
самоврядування. Джерела надходжень та основні напрями використання.

Тема 7. Державний креди т  і держ авн ий  борг
Економічна суть державного кредиту. Види і форми державного кредиту. 

Внутрішній і зовнішній державний кредит. Державні позики. Державні 
грошово-речові лотереї. Класифікація державних позик. Правове оформлення 
державних позик. Види державних цінних паперів, порядок їх емісії та 
погашення. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини 
виникнення і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення 
державного боргу. Управління державним боргом.

Тема 8. М іжнародні ф інанси
Валютний курс і валютний паритет. Форми і види валютних курсів. 

М етодика встановлення валютного курсу в Україні. Конвертованість валют. 
Валютні ринки. Поняття і види валютних ринків. Правове регулювання 
діяльності міжбанківської валютної біржі. Організація і порядок роботи 
біржового валютного ринку. Розвиток валютного ринку в Україні.

Реком ендован а л ітература
1. Базилевич Я  Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. 

ред. Базилевича В.Д. - К.: Атаса, 2008. - 368 с.
2. Ковальчук С. Я ., Форкун І. Я. Фінанси. Навч. посібник. - Львів: «Новий 

Світ-2000», 2006. - 568 с.
3. Кравченко Я . М ісцеві фінанси України: Навч. посібник - К.: Т-во

«Знання», КОО, 1999. - 487 с.
4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і 

перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.
5. Теорія фінансів: Навчальний посібник/ За загальною ред. О. Д. Василжа. - 

К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.
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6. Фінанси: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. - 2-ге видання, перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, 
М. С. Зязюн, А. А. Славкова. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 с

7. Фінанси: Навч. посіб./ О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін.; За 
ред. В. І. Оспігцева. - К.: Знання, 2006. - 415 с.

8. Фінанси: Навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д., Вовчак, I. Г. Благун, I. Р. 
Чуй. - К.: Знання, 2006. -  247.
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО  
ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМ І СПІВБЕСІДИ

Розділ І  «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»
Теоретичні питання:

1. Предмет політичної економії.
2. Функції політичної економії.
3. Економічні категорії, закони та принципи.
4. Сутність і зміст процесу виробництва.
5. Фактори виробництва і їх взаємодія.
6. Економічні потреби, їх сутність і структура.
7. Економічна система: сутність, структурні елементи, критерії 

класифікації.
8. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.
9. Типи економічних систем.
10.Поняття власності. Типи і форми власності. О б’єкти і суб’єкти 

власності.
П .Ф орм и суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво.
12.Товар і його властивості.
13.Виникнення, сутність і функції грошей.
14.Ринок: його суть і функції. Види ринків.
15.Попит і пропозиція. Еластичність попиту і пропозиції.
16.Ринкова інфраструктура.
17.Домашні господарства як суб’єкт ринкової економіки.
18. Держава як суб’єкт ринкової економіки.
19.Підприємство як суб’єкт ринкової економіки.
20.Капітал підприємства і його кругообіг.
21.Витрати виробництва.
22.Прибуток на капітал. Економічна роль прибутку.
23 .Національне багатство: сутність і структура.
24.Національний дохід.
25.Зміст і типи економічного зростання.
26.Фактори економічного зростання.
27.Сутність і значення розподілу в економіці.
28.Розподіл національного доходу.
29.Світове господарство: сутність та структура.
30.Форми міжнародних економічних відносин.
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Розділ I I  « ФІНАНСИ»
Теоретичні питання:

1. О б’єктивна необхідність і суть фінансів. Функції фінансів.
2. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і 

використання.
3. Поняття, структура, принципи побудови фінансової системи.
4. Характеристика сфер і ланок фінансової системи.
5. Суть та основи організації фінансів комерційних підприємств.
6. М етоди організації фінансової діяльності підприємств.
7. Суть, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів 

підприємств.
8. Соціально-економічна суть бюджету держави.
9. Поняття бюджетної системи та її структура.
10.Бюджетний устрій та принципи його побудови.
11.Суть, принципи, методи розмежування доходів і видатків між ланками 

бюджетної системи.
12. Суть, форми, методи фінансування бюджетного дефіциту.
13.Бюджетний процес та його етапи.
14.М етоди і джерела формування доходів бюджету.
15.Цільові бюджетні фонди: джерела формування та напрями використання.
16.Суть, склад, класифікація видатків бюджету.
17.Суть і характерні ознаки податків. Функції податків.
18.Поняття, структура, принципи побудови податкової системи.
19.Види податків та їх класифікація.
20.Суть та основи організації місцевих фінансів.
21.Функції місцевих фінансів.
22. Соціально-економічна суть, призначення, види цільових державних 
фондів.
23.Суть, передумови функціонування, форми державного кредиту.
24.Класифікація, передумови випуску та джерела погашення державних 
позик.
25.Суть державного боргу та його види. Способи коригування позикової 
політики держави.
26.Поняття та характерні ознаки валюти. М іжнародні валютні відносини.
27.Еволюція міжнародних валютно-фінансових відносин і валютних систем.
28.Суть, види, значення конвертованості валют в організації міжнародних 
фінансових відносин.
29.Суть, види, форми валютних паритетів і валютних курсів. Фактори, що 
впливають на валютний курс.
30.Поняття та види валютних ринків. Інструменти угод на валютних ринках.
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5. ПОРЯДОК П Р О В Е Д Е Н Н Я  В С Т У П Н О Г О  В И П РО Б У В А Н Н Я  ТА
К Р И Т Е Р ІЇ О Ц ІН Ю В А Н Н Я

Вступне фахове випробування проводиться у формі співбесіди.
Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням приймальної 

комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування у формі співбесіди, попередньо складає необхідні 
екзаменаційні матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії 
оцінювання відповіді вступника.

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм співбесід. 
Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті М НУ імені 
В. О. Сухомлинського (http://www.m du.edu.ua).

Співбесіди проводиться у строки, передбачені Правилами прийому до 
Коледжу М иколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського у 2017 році.

Розклад проведення співбесід, що проводяться Коледжем М НУ імені 
В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 
оприлюднюється шляхом розміщ ення на веб-сайті М НУ 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 співбесіду вступник з'являється з паспортом.
Співбесіда проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним 

вступником, яких призначає голова фахової атестаційної комісії згідно з 
розкладом у день співбесіди.

Вступник одержує екзаменаційний білет, який містить 2 теоретичних 
питання, перелік яких відповідає програмі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«кваліфікований робітник» на дану спеціальність та визначається Правилами 
прийому до Коледжу М иколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського у 2017 році. 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.

Співбесіда оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, при цьому кожне 
питання оцінюється в 100 балів. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого 
питання, то вважається, що співбесіду не складено.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 
отриманої на вступному випробуванні у Коледжі М НУ імені 
В. О. Сухомлинського, повинна подаватись особисто вступником не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮ ВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ  
В ПРОГРАМ І СПІВБЕСІДИ  

ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  
ОСВІТНЬО-КВАЛІФ ІКАЦІЙНОГО РІВНЯ  

«М ОЛОДШ ИЙ СП ЕЦІАЛІСТ»

РІВНІ
навчальних
досягнень

100
бальна
шкала

Загальні критерії якими оцінюються  
навчальні досягнення абітурієнтів

Початковий від 100 до
135

Виставляється абітурієнту за незнання значної 
частини навчального матеріалу, суттєві 
помилки у відповідях на питання, незнання 
основних фундаментальних положень.

Середній від 136 до
174

Виставляється абітурієнту за слабкі знання 
навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням 
послідовності його викладання, за слабке 
застосування теоретичних положень .

Достатній від 175 до 
189

Виставляється абітурієнту за міцні знання 
навчального матеріалу, включаючи 
аргументовані відповіді на поставлені питання, 
вміння застосовувати теоретичні положення.

Високий від 190 до
200

Виставляється абітурієнту за глибокі знання 
навчального матеріалу, що міститься в 
основних і додаткових рекомендованих 
літературних джерелах, вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно 
відповідати на поставлені питання, вміння 
застосовувати теоретичні положення.
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