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1. Пояснювальна записка. 

Програма розкриває структуру та зміст вступного іспиту для конкурсного 

зарахування до Луцького НТУ на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого 

спеціаліста» за спеціальністю 153 – «Мікро- і наносистемна техніка» галузі 

знань 15 «Автоматизація та приладобудування». Зміст складено у відповідності 

до вимог освітньої програми підготовки фахівців даного напряму, що зазначені 

в освітній програмі та відповідному стандарті вищої освіти. 

Мета програми полягає у визначенні якості професійної підготовки 

випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: ступеня 

теоретичного засвоєння програм з загально-технічних дисциплін та 

сформованості практичних умінь і навичок, готовності до самостійної 

діяльності. 

Відбір навчальних дисциплін і переліку тем програми заснований на 

комплексному підході до інженерно-конструкторської, виробничої та 

практичної діяльності, відображає нерозривний зв'язок теоретичних і 

практичних знань в діяльності фахівців галузі приладобудування. 

 

2. Вимоги до рівня підготовки вступників. 

До участі в конкурсі допускаються особи, які успішно пройшли всі 

попередні атестаційні випробування, передбачені навчальним планом, такі як 

завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» з успішним захистом державного іспиту та отриманням 

рекомендацій державної екзаменаційної комісії щодо продовження 

теоретичного навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». 

У зв'язку з тим, що міждисциплінарний підсумковий іспит носить 

комплексний характер, при підготовці до нього студенти повинні, в першу 

чергу, вивчити рекомендовану в програмі літературу і повторити матеріали 

лекційного курсу із природничих та загально-технічних дисциплін. 

При розробці програми іспиту застосовані такі основні методичні 

підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики до розділів програми 

державного іспиту включені природничі та загально-технічні навчальні 

дисципліни, які студент мав опанувати на рівні молодшого спеціаліста, щоб 

мати можливість працювати за професійним спрямуванням. 

2. Вступний іспит має комплексний характер, тому його програма 

складається з узагальнених розділів програм природничих та загально-

технічних дисциплін для оцінки загального рівня кваліфікації абітурієнта. 

3. Комплексний характер вступного іспиту передбачає необхідність під 

час підготовки до нього користуватися джерелами з усіх зазначених дисциплін, 

тому перелік рекомендованої літератури і джерел наводиться у програмі 

вступних випробувань. 

4. Іспит проводиться за тестами, складеними відповідно до цієї програми. 
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3. Програма навчальних дисциплін 

3.1.“ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ” 

1. Єдина система конструкторської документації. Загальні правила 

виконання креслеників. 

2. Нанесення розмірів на креслярських документах. Умовні позначення. 

3. Способи побудови обводів і спряжень. 

4. Лекальні криві. Нахили і конусність. 

5. Види основні, місцеві та додаткові. 

6. Прості та складні розрізи. 

7. Побудова перерізів деталей. 

8. Лінії зрізу та лінії переходу. 

9. Вирізи в аксонометричних проекціях. 

10. Виконання робочих креслеників окремих деталей. 

11. Виконання креслеників деталей в аксонометричних проекціях. 

12. Умовності та спрощення на складальних креслениках. 

13. Технічні засоби машинної графіки. Основні навики роботи з 

графічними пакетами. Побудова моделей. Нанесення розмірів і текстових 

документів. 

14. Програмні засоби машинної графіки. Основні графічні пакети. 

Виконання наочних зображень простих технічних деталей на ЕОМ. 

15. Виконання графічних робіт корпусних деталей на ЕОМ 

 

3.2.“ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ 

ВИМІРЮВАННЯ” 

1. Основи взаємозамінності. Основні поняття і визначення. 

Задачі і значення взаємозамінності. Роль вітчизняних вчених у створенні 

науки про взаємозамінність. Сучасна взаємозамінність і її значення в 

народному господарстві. Охорона праці в процесі проведення вимірювань. 

Взаємозамінність як наука про властивості рівноцінно замінювати при 

експлуатації будь-який з множини екземплярів виробів, їх частин чи продукції 

однотипним екземпляром. Види взаємозамінності. Поняття повної 

взаємозамінності. Основні визначення взаємозамінності. Поняття про 

номінальний, дійсний і граничний розміри. Визначення граничних відхилень, 

допусків і посадок. Приклади утворення різних видів посадок. 

2. Система допусків і посадок для типових з ’єднань деталей. 

Поняття системи. Система отвору (СО), система валу(СВ). Позначення 

систем. Утворення різних груп посадок в системі отвору і системі валу. П'ять 

ознак системи позначення полів допусків для отвору і для валу, посадок з 

зазором, натягом і перехідних. Утворення комбінованих посадок. Нанесення 

позначення посадок на кресленнях. 

3. Розрахунок і вибір посадок гладких циліндричних з ’єднань. 

Розрахунок і вибір посадок з гарантованим натягом, коли з'єднання 

складається із валу і втулки: а) при навантаженні з'єднання крутним моментом; 

б) при навантаженні з'єднань осьовою силою. Розрахунок і вибір посадок з 
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зазором. Вибір і перевірка точності вибраної посадки. Вибір і перевірка 

перехідних посадок на ймовірність утворення зазорів і натягів. 

4. Розрахунок і вибір посадок підшипників кочення. 

Основні параметри і класифікація підшипників кочення. Порядок 

призначення посадок на приєднувальні розміри. Розміщення полів допусків 

спряжених деталей. Способи розрахунку підшипників кочення(коли відомий і 

невідомий динамічний коефіцієнт навантаження). 

5. Основні норми взаємозамінності, методи і засоби контролю шпонкових 

і шліцевих з ’єднань. 

Основні експлуатаційні вимоги до шпонкових і шліцевих з'єднань. 

Стандартизовані розміри шпонок і перевірки пазів призматичних, клинових, 

сегментних, тангенціальних. Допуски і посадки, які встановлені для 

призматичних шпонкових з'єднань. Контроль шпонкових з'єднань. Основні 

параметри шліцевого з'єднання загального призначення з прямобічним 

профілем зубів. Евольвентні шліцеві з'єднання, номінальний діаметр, модуль та 

число зубів. Допуски і посадки шліцевих з'єднань з прямобічним профілем 

зубів. Методи центрування. Схеми розміщення полів допусків валів, втулок і 

нецентруємих діаметрів. Рекомендовані посадки валів і втулок. Рекомендації по 

контролю шліцевих з'єднань. Допуски і посадки шліцевих з'єднань з 

евольвентним профілем зубів. 

6. Основні норми взаємозамінності, методи і засоби контролю різьбових 

з’єднань. 

Основні експлуатаційні вимоги до різьбових з'єднань. Різьба метрична - 

профіль, діаметр, крок і основні розміри. Посадки з зазором, натягом і 

перехідні. Степінь точності різьби. Довжина згвинчування. Позначення 

точності і посадок метричної різьби. Вплив точності виготовлення різьби на 

міцність різьбових з'єднань. Методи і засоби контролю різьби - диференційний 

і комплексний. Калібри для контролю різьби. 

7. Основні норми взаємозамінності, методи і засоби контролю зубчатих 

передач. 

Основні експлуатаційні і точності вимоги до зубчатих передач. Бічний 

зазор і його вплив на роботу передачі. Види спряжень. Розрахунок бічного 

зазору. 

Методи і засоби контролю зубчатих коліс і передач. Комплексний і 

диференційний метод контролю. Контроль бічного зазору і кінематичної 

точності. Контроль плавності роботи зубчатої передачі. 

8. Розрахунок допусків, які входять в розмірний ланцюг. 

Класифікація розмірних ланцюгів. Терміни і визначення теорії розмірних 

ланцюгів, яка гарантує повну взаємозамінність(метод максимуму-мінімуму). 

Перевірочний розрахунок допусків складаючих ланок. Розрахунок допусків 

при груповій взаємозамінності, пригінці і регулюванні в розмірних ланцюгах. 

Значення аналізу розмірних ланцюгів для підвищення якості машин і 

зменшення трудомісткості їх виготовлення. 

9. Суть і державна система стандартизації. 
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Виникнення і розвиток стандартизації. Основа, ціль і задачі 

стандартизації. Категорії і види стандартів. Об'єкти стандартизації. Порядок 

розробки, затвердження і впровадження стандартів. Система органів і служб 

стандартизації. Міжнародна стандартизація. 

10. Метрологія, основні поняття та визначення. 

Метрологія, загальні поняття. Міжнародна система одиниць(СІ). Методи 

вимірювання. Етапи відтворення одиниць фізичних величин. Міри довжини і 

кутові міри. Класифікація засобів вимірювання. Механічні інструменти і 

прилади. Оптико-механічні і оптичні прилади. Автоматизація контролю 

розмірів і її значення. Засоби для активного контролю. Вибір вимірювальних 

засобів в залежності від точності деталей та інших факторів. Допустимі 

похибки вимірювання. Виробничий і гарантований допуски. 

 

3.3. “ФІЗИКА” 

1. Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля.  

2. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі 

організми.  

3. Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці.  

4. Енергія електричного поля.  

5. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі 

електричного струму. Електрорушійна сила.  

6. Закон Ома для повного кола. Міри та засоби безпеки під час роботи 

з електричними пристроями.  

7. Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова 

провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування 

напівпровідникових приладів.  

8. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.  

9. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги  

10. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, 

площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати.  

11. Залежність опору провідників від температури. Закон Ома для 

однорідної ділянки електричного кола. З’єднання провідників.  

12. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. 

Електронагрівальні прилади. 

13. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.  

14. Сила Лоренца. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.  

15. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Магнітні властивості 

речовини. Застосування магнітних матеріалів.  

16. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі 

організми. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. 

Індуктивність.  

17. Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. 

Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. 

18. Коливальний рух. Вільні коливання. Вимушені коливання. 

Резонанс. Гармонічні коливання.  
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19. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних 

коливань. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі.  

20. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Виникнення 

електромагнітних коливань у коливальному контурі.  

21. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань 

контуру. Резонанс. Утворення і поширення електромагнітних хвиль.  

22. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. 

Шкала електромагнітних хвиль. 

23. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. 

Електромагнітні хвилі в природі й техніці. 

24. Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла. 

Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання світла. 

Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла.  

25. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція і дифракція 

світлових хвиль. Поляризація і дисперсія світла. Оптичний дисперсійний 

спектр світла. Спектроскоп.  

26. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. 

Маса, енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту.  

27. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Квантові генератори та 

їх застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

28. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати 

Н. Бора.  

29. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й 

молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.  

30. Рентгенівське випромінювання. Ядерна енергетика та екологія. 

Радіоактивність.  Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. 

Отримання і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. 

Радіоактивний захист людини. 

31. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи 

її розв’язання в кінематиці.  

32. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність 

механічного руху. Траєкторія руху.  

33. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість 

руху. Закон додавання швидкостей. Графіки руху. Рівноприскорений рух. 

Прискорення.  

34. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного 

прямолінійного руху. Графіки руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного 

падіння.  Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова 

швидкість. 

35. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. 

Вага і невагомість.  

36. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.  

37. Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова 

рівноваги тіла, що має вісь обертання. 
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38. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. 

Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження 

енергії. 

39. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини 

та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. 

40. Кількість речовини. Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони 

для ізопроцесів. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу.  

41. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. 

Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря. 

 

3.4. “ІНФОРМАТИКА” 

1. Дайте визначення інформації і назвіть основні її функції? 

2. Назвіть приклади інформаційних процесів. 

3. Які одиниці вимірювання інформації? 

4. Дайте визначення програми. 

5. Як класифікують програми за призначенням? 

6. Назвіть основні пристрої персонального комп’ютера та їх призначення. 

7. Дайте визначення апаратного та програмного забезпечення комп’ютера? 

8. Що є основним вузлом персонального комп’ютера? 

9. Будова системного блоку персонального комп’ютера.  

10. Типи принтерів та їх принцип роботи. 

11. Основні характеристики моніторів. 

12. Які пристрої розміщені на системній платі персонального комп’ютера. 

13. Будова та призначення мікропроцесора. 

14. Назвіть призначення основних елементів системного блоку 

персонального комп’ютера? 

15. Яке призначення кнопок Reset та пуск системного блоку? 

16. Яке призначення клавіш Page Down, Page Up та Home? 

17. Яке призначення клавіш Num Lock та Backspace? 

18. Види пам’яті комп’ютера. 

19. Поняття фізичного та логічного диску. 

20. Поняття операційної системи та її призначення. 

21. Призначення програми Setup BIOS 

22. Як вирізати, скопіювати , вставити фрагмент у документ? 

23. Яка програма призначена для створення слайдів? 

24. Поняття колонтитулів, їхнє розташування та редагування. 

25. Які програма призначені для створення електронних таблиць? 

26. Які програми призначення для навігації по файловій системі та виконання 

дій над об’єктами? 

27. Що є базовим елементом електронної таблиці? 

28. Які програми призначені для роботи з базами даних? 

29. Які програми призначені для виявлення і знешкодження комп’ютерних 

вірусів? 

30. Які програми призначені для взаємодії з конкретними пристроями 

персонального комп’ютера? 
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31. Призначення дефрагментації диска і програми для її реалізації? 

32. Призначення сервера, робочої станція. 

33. Призначення макросів. 

34. Створення та призначення архівів. 

35. Поняття та класифікація комп’ютерних мереж. 

36. Поняття Інтернету. 

37. Як відкрити головне меню Windows? 

38. Як запустити програму, якщо відома її назва? 

39. Поняття папки, ярлика та їх призначення. 

40. Що таке буфер обміну? 

41. Активація та призначення основних панелей інструментів Word. 

42. Яка різниця між режимом режимами вставки і заміни в Word? 

43. Які комбінації клавіш використовуються для створення нового документу 

відкриття документу на диску, збереження документу? 

44. Як задати режим перевірки правопису у Word? 

45. Як виконати документу у Word. 

46. Як відредагувати інформацію в комірці електронної таблиці Excel? 

47. Як задати режим відображення формул у електронній таблиці Excel? 

48. Які призначення панелей інструментів електронних би таблиць Excel? 

49. Як виділити несуміжні діапазони в електронних таблицях Excel? 

50. Як скопіювати зображення на екрані персонального комп’ютера? 

 

3.5. “ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ” 

1. Типи та види технічної документації та її призначення. 

2. Робочі креслення деталей. 

3. Креслення складальної одиниці, вузла, блоку та загального вигляду 

виробу. 

4. Структурні, функціональні та комбіновані схеми. 

5. Умовні графічні позначення елементної бази мікро- та наносистемної 

техніки, електроніки та інформаційно вимірювальної техніки. 

6. Вимоги та правила створення електричних принципових схем. 

7. Умовні графічні позначення в схемах та планах проводових засобів 

зв’язку. 

8. Вимоги та правила створення телекомунікаційних схем 

9. Вимоги та правила створення монтажних схем електронних блоків. 

10. Кресленики планів лінійних споруд телекомунікаційних мереж. 

11. Створення циклограм та алгоритмів функціонування засобів. 

12. Структура та правила виконання текстової частини креслення, 

специфікацій на складальні кресленики та перелік елементів 

принципових схем. 

13. Структура та правила виконання пояснювальної записки. 

 

3.5. “Електротехнічні та конструкційні матеріали” 

1. Значення дисципліни як науки про структуру i властивості металiв та 

матеріалів в сучасній техніці. Кристалічна будова металів. 
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2. Механічні властивості матеріалів та основні методи їх дослідження. 

3. Основні положення теорії сплавів. Діаграма стану системи залізо – 

вуглець. 

4. Залізо та його сплави. Сталі i чавуни. 

5. Неметалеві конструкційні матерiали. 

6. Електроізоляційні матеріали та їх властивості. 

7. Процеси, що відбуваються в діелектриках в електричному полі. 

8. Кольорові метали та їх сплави. 

9. Магнітні матеріали. 

 

4. Список рекомендованої літератури 

1. Антонович Є.А. Креслення: Навч. посібн. / Є.А. Антонович, 

Я.В. Василишин, В.А. Шпільчак. — Л.: Світ, 2006. — 510 с: іл. — 15000 екз. — 

ISBN966-603-479-4. 

2. Збірник задач з інженерної та комп'ютерної графіки [Текст]. / За ред. 

В.Є. Михайленка. — К.: Вища школа, 2002. — 159 с: іл. — 4000 екз. — 

ISBN966-642-051-1. 

3. Михайленко В.Є. Інженерна та комп'ютерна графіка. / В.Є. Михайленко, 

В.М. Найдиш, A.M. Підкоритов, І.А. Скидан. — К.: Вища школа, 2001. — 350 

с.: іл. 

4. Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп'ютерна графіка. / За ред. 

В.Є. Михайленка. — К.: Каравела, 3-тє вид., 2004. —  344 с. 

5. Верхола А.П., Коваленко Б.Д., Богданов В.М. та ін. Інженерна графіка: 

креслення, комп'ютерна графіка: Навч. посібн. / За ред. А.П. Верхоли. — К.: 

Каравела, 2005. — 304 с. 

6. Грушецька М.Г. Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання: навчальний посібник. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004. – 144 с. 

7. Грушецька М.Г. Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання. Приклади розв’язування задач: Навчальний посібник – Луцьк: 

РВВ ЛДТУ, 2006. - 194. 

8. Іванов Г.О., Шабанін В.С., Бабенко Д.В. Практикум з дисципліни 

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання». Навчальний 

посібник. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 648 с. 

9. Ердеді О.О. Технічна механіка / О.О. Ердеді, Ш.В. Аникін, Ю.О. Богацька 

І.Г., Головко Д.Б., Маляренко Д.А., Ментковський Ю.Л. Загальні основи 

фізики. Т. 1. Механіка і молекулярна фізика., Т.2. Електродинаміка і атомна 

фізика. Київ, “Либідь”, 1995.  

10. Дущенко В.П., Кучерук І М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки, 

молекулярної фізики і термодинаміки. Київ, “Вища школа”, 1993.  

11. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Київ, 

“Вища школа”, 1995.  

12. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.Наука. 

1990.  

13. Гаркуша І. П., Горбачук І. Т., Курінний В.П., Кучерук І. М. Загальний 

курс фізики: Збірник задач. К.: Техніка, 2004. 7  
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14. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики. Фізичні 

основи механіки. Електрика і магнетизм. Т.1. Київ, “Либідь”, 1997.  

15. Савельев И.В. Курс общей физики. М.Наука. т.1-3, 1989.  

16. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. М. Наука. т. 1-3, Київ, 

“Едельвейс”, Дніпро, 1994.  

17. Чолпан П.П.. Основи фізики. Київ, “Вища школа”, 1995. 

18. Березовський В.C. Основи комп’ютерної графіки / Березовський В.C., 

Потієнко В.О., Завадський І.О.. – К.: Видавнича група BHV , 2007.  

19.  Верлань А.Ф. Основи інформатики і обчислювальної техніки: Підручник 

/ Верлань А.Ф.. – К.: Освіта, 1997.  

20.  Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-є видання. 

(навчальний посібник) / Глинський Я.М.. – К.: Деол, 2004.  

21.  Левченко О.М. Основи Інтернету / Левченко О.М., Завадський І.О., 

Прокопенко Н.С. – К: Видавнича група BHV , 2007.  

22.  Левченко О.М., Завадський І.О., Коваль І.В. Основи створення 

комп’ютерних презентацій / Левченко О.М., Завадський І.О., Коваль І.В. – К: 

Видавнича група BHV , 2009.  

23.  Морзе Н.В. Інформатика, 11 клас. Академічний рівень / Морзе Н.В., 

Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. – Київ: «Школяр», 2011.  

24.  Ривкінд Й.Я. Інформатика, 10 клас. Академічний та профільний рівень / 

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. – К: Генеза, 2011.  

25. ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. 

Електронні документи. Загальні положення. 

26. В.В. Ванін А.В. Бліок Г.О. Гнітецька. Оформлення конструкторської 

документації: Навч. посібн. 4-те вид., випр. і доп. - K.: Каравела, 2012. - 200 с. 

27. Василенко І.І., Широков В.В., Василенко Ю.І., Конструкційні та 

еклектротехнічні матеріали: Навч. Посібник.- Львів.: ,,Магнолія” - 2008.  – 

242.с. 

 

5. Порядок проведення та критерії оцінювання вступного фахового 

випробування 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 

завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів 

відповідей. 
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Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій 

 

__________ 

 

О.М. Решетило  

 

Члени фахової атестаційної комісії 

 

___________ 

 

Ю.С. Лапченко  

  

 ___________ 

 

І.В. Марчук  

 


