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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Для прийому осіб, які на основі базової та повної вищої освіти вступаю 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Правилами прийому до Від-
міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний 
результатами фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної 
урахуванням середнього балу документа про базову або повну вищу освіту. 

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня «маг 
спеціальністю 051 «Економіка» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бак 
«спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом 
профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-пр 
підготовки. 

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекоме 
користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми. 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма 
критерії оцінювання результатів тестування. 

Конкурсний бал вступника обчислюється як сума результату фахового в 
випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу докуме 
базову або повну вищу освіту. Кожне з випробувань оцінюється за п'ятибальною шк£ 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Економіка і організація виробництва 
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Тема 1. Предмет, метод, зміст та завдання курсу. 
Історія розвитку науки про організацію виробництва. Суть і завдання ор 

виробництва. Основні визначення з курсу дисципліни. Зміст дисципліни і особл 
вивчення в умовах переходу економіки України до ринку. 

Тема 2. Виробництво і виробничі системи. 
Поняття і класифікація систем. Особливості підприємства як системи. Хар 

ознаки і властивості підприємства, як виробничої системи. Класифікація і їх 
зовнішньому середовищі. Економічна модель підприємства як відкритої системи, 
про підприємство та мета і напрямки його діяльності Механізм функціоі 
підприємства. Правові основи господарювання, види підприємств та їх класі 
Виробнича та загальна структура управління підприємством. Функціональна структура 
підприємства. Закон про підприємство. Сучасні концепції виробництва. 

Тема 3. Форми суспільної організації виробництва. 
Суть, форми, переваги та недоліки концентрації виробництва. Показник 

концентрації та визначення оптимального розміру підприємства. Поняття, пер 
форми, показники та економічна ефективність комбінування виробництва. Сут 
показники та економічна ефективність спеціалізації та кооперування виробництва 
принципи, фактори та економічне обгрунтування розміщення виробництва. 

Тема 4. Оперативне управління виробництвом. 
Оперативне управління виробництвом, його завдання. Поняття виробничої 

підприємства та її натуральні показники. Розробка виробничої програми у вартісною 
Обґрунтування виробничої програми підприємства ресурсами. Виробнича по 
підприємства, фактори, що її визначають. Розрахунок виробничої потужності 
поліпшення використання виробничих потужностей. Використання виробничої пот 
Оперативно виробниче планування в різних типах виробництва. 
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Тема 5. Виробничий процес та основи його організації. 
Поняття виробничого процесу. Принципи і структура організації виро 

процесу Методи організації виробництва. Принципи раціональної організації виро 
процесу Організаційні типи виробництва. Інфраструктура підприємства. Осн 
допоміжні процеси. Технічний розвиток підприємства. Організаційний прогрес, 
напрямки, тенденції. 

Тема 6. Просторове розміщення виробничого процесу. 
Виробничо-організаційна та економічна структуризащя підприємства. Ви 

структура підприємства. Структура основного виробництва. Організація промір 
підприємства в просторі і принципи його побудови. Шляхи вдосконалення вио 
структури. 
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Тема 7. Методи організації виробничих процесів. 
Поняття про методи організації виробництва. Особливості їх визнач 

застосування. Фактори, які впливають на вибір методів організації виробництва. Орг; 
не поточного виробництва. Не поточне виробництво та його характеристика 
спеціалізації не поточного виробництва: технологічна, предметно-групова, 
Розрахунок кількості обладнання і його розміщення. Організація поточного виро 
Поточне виробництво: класифікація видів, основні визначення та ефективність. Вибі 
організації поточного виробництва та визначення параметрів поточної лінії 
виробництва. Організація автоматизованого виробництва. Об'єкти та способи меха 
автоматизації виробництва. 
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Тема 8. Організація виробничих процесів в часі. 
Виробничий цикл, його структура, визначення його тривалості. Факто 

впливають на тривалість виробничого циклу. Види руху предметів праці. Шляхи ск 
тривалості виробничого циклу. 
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Тема 9. Організація трудових процесів. 
Суть, завдання, принципи організації трудових процесів. Наукова організації 

Основні напрямки НОП. Норми праці: норма часу, норма виробітку, норма чиє-
норма обслуговування. Методи нормування праці: сумарний та аналітичний. Суть, г 
принципи організації трудових процесів. Розрахунок чисельності на піди 
промислово-виробничого персоналу, основних працівників, допоміжних пр 
керівників, спеціалістів та службовців. Організація системи забезпечення та обслуго: 
робочих місць Баланс робочого часу середньоспискового робітника. 

Тема 10. Організація оплати праці та її мотивація 
Поняття і види заробітної плати та її функції. Тарифна система як основа о 

оплати праці. Форми і системи оплати праці. Використання безтарифної систем 
праці. Нові форми оплати праці, можливості їх використання. Планування фонду 
праці на підприємстві. Поняття про продуктивність праці. Економічне та соціальне 
росту продуктивності праці. Методика визначення продуктивності праці. Пл 
підвищення продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці. 

Тема 11. Організація підготовки виробництва до зміни продукту (технології) 
Суть науково-технічної підготовки виробництва. Технологічна п 

виробництва. Організаційно-економічна підготовка продукції. Організація пром 
освоєння нової продукції. 

Тема П.Формування якості та забезпечення конкурентоздатності продукції. 
Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості продукції. 

Методи оцінки якості продукції. Економічний механізм управління якістю продукції. 
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Стандартизац ія і сертифікація продукції, її роль в забезпеченні якості продукції, 
ефективність підвищення якості продукції. Шляхи забезпечення виробництва висок 
продукції. 
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Тема 13. Виробнича стратегія та проектування структурних змін. 
Підходи і методи здійснення структурних змін у виробничій системі. Процеси 

проектування і раціоналізації виробничих систем: зміст, мета, основні етапи, 
організації виробництва. Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класи 
Дослідження етапу організації виробництва. Вдосконалення організації виробництва 

Проектування 
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Тема 14. Організація обслуговування виробництва. 
Виробнича інфраструктура: поняття, склад, роль та значення в системі ор 

виробництва. 
Інструментальне обслуговування: мета, завдання, структура. Організація забез 

виробництва інструментом і технологічною основою. Класифікація, індексація інст; 
та оснастки. Розрахунок оснастки та інструменту, визначення норм їх витрат та 
Шляхи вдосконалення інструментального господарства. 

Ремонтне обслуговування: мета, завдання, структура. Організація обслугов 
виробництва ремонтом технічного обладнання. Класифікація та паспортизація ' 
Системи експлуатаційного, технічного обслуговування та ремонту обла, Вдосконалення ремонтних виробництв. 

Енергетичне обслуговування: мета, завдання, структура. Організація енергє 
господарства підприємства. Система енергетичного забезпечення виробництва. Види 
та розрахунок їх затрат. Планування потреби підприємства в енергії різних 
Прогнозування і планування енергопостачання. Шляхи економії енергоресурсів 
шляхи удосконалювання роботи енергетичного господарства і його техніко-ек 
показники. 

Транспортне обслуговування: мета, завдання, структура. Визначення вант 
підприємства, маршрутів транспорту і потрібної кількості транспортних засобів. 

Внутрішньозаводський транспорт, його види, вибір і розрахунок необхідної к 
Організація і характеристика міжцехового перевезення. Планування та регу 
транспортного процесу. Організація, планування і диспетчеризація роботи транс 
господарства. 

Матеріальне обслуговування: Система обслуговування підприємства матер 
ресурсами та їх переміщення. Структура і функції матеріально-технічного забезпеч 
підприємстві. Організація поставок матеріальних ресурсів на підприємстві. Ор 
поставок матеріальних: ресурсів на підприємстві. Організація, планування та уп 
матеріальними потоками. Моделі управління запасами. Вплив технологічного пш 
підприємства на матеріальне обслуговування. Організація забезпечення ви 
дільниць. Задачі і структура складського господарства. Організація скл 
господарства, розрахунок площі складських приміщень, засоби зберігання та пере 
матеріалів. Особливості організації автоматизованих складів 

Інформаційне обслуговування: мета, завдання, структура. Види інформаці 
характер доступу, отримання. Технологічні засоби. Вимоги до інформаційних потокі 
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Тема 15. Управління виробничими запасами. 
Управління виробничими запасами. Логістичний підхід до управління матері 

потоками. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання. 

Тема 16. Регулювання виробничого процесу. 
Мета, завдання та функції регулювання виробничих процесів. Завдання та п 

роботи диспетчерських служб. Управління виробництвом в АСУВ. Принципи 
структура організації диспетчеризації. Технічні засоби диспетчеризації: зв'язок, промислове 
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телебачення, сигналізація. Інформаційні системи та програмне забезпечення peryj 
виробничих процесів в сучасних умовах. 
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Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства: 
Сутнісно-змістовна еволюція терміну «потенціал». Загальна характі 

потенціалу підприємства. Структура потенціалу підприємства. Графоаналітична 
потенціалу підприємства. 

Еристика 
модель 

Тема 2. Формування потенціалу підприємства: 
Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Формування по 

підприємства. Ефект синергії й оптимізації структури потенціалу підприємства, 
тенденції формування потенціалу підприємства. 

Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства: 
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні. Методи 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Прикладні моделі 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства: 
Оцінка потенціалу підприємства. Поняття вартості та її модифікації. Фор 

вартості потенціалу підприємства. Принципи та механізм оцінки потенціалу підприє 

Тема 5. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства: 
Методологія визначення вартості. Процес та коефіцієнт капіталізації, 

грошової одиниці. Ставка дисконту та норма відшкодування капіталу. 

Тема 6. Оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд: 
Цілісний земельно-архітектурний комплекс. Поліпшення земельної ділян 

зносу будівель і споруд та методи їх визначення. Потенціал земельної ділянки. Юр 
статус. Земельна рента. 

Тема 7. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання: інвентарний об' 
Технологічне, функціональне, економічне старіння. Строк служби. Роздрібн 

та системна оцінки машин та обладнання. 

Тема 8. Нематеріальні активи підприємства та методи їх оцінки. 
Інтелектуальна властивість. Нематеріальні активи. Портфель нематеріальні 

підприємства. Менеджмент нематеріальних актів. 

генціалу 
Сучасні 

оцінки 
оцінки 

мування 
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,групова 
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Тема 9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінка. 



Трудовий потенціал. Психофізіологічний, класифікаційний та соціальний по 
Одиниця виміру трудового потенціалу. 

Методи оцінки Т е м а 10. Оцінка вартості бізнесу. 
Мультиплікатори оцінки вартості бізнесу. Оцінка вартості бізнесу, 

гудвілу. Методи оцінки вартості бізнесу. 

Література 
1. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : [посібник] / В. І. Хомяков 

Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2009. - 435 с. 
Р 2 Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. носіб. для самост. вивч 

Добикіна, Г. В. Ростовська ; Донбас, держ. машинобуд. акад. - Краматорськ . 

9 2 С' 3. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. носіб, / Стец І. І. ; Терпоп. нац. 
екон ун-т. - Т. : ТНЕУ : Економічна думка, 2010. - 674 с. 

' 4 Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. носіб. для студ. баз 
"Економіка і підприємництво" / В. І. Довбенко, В. М. Мельник ; Нац. ун-
політехніка". - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів, політехніка , 2010. - 232 с. 

5 Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. : навч 
студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Антошкіна, О. Л. Горяча. - Донецьк : Юго-Восток, 2012 

Стратегія підприєм ства 

Тема 1. Загальна характеристика стратегії підприємства. 
Еволюція поняття „стратегія підприємства". Сутність стратеги піди 

Співвідношення понять „стратегія", „тактика", „політика" Стратегічний набір иідпр 

и др.] ; 

. / О . К . 

ДДМА, 2010. -

напряму 
"Львів. 

прсіб. для 
450 с. 

риємства. 
іцемства 

Тема 2. Організація формування стратегії на підприємстві. 
Роль і функції вищого керівництва у розробці стратегії. Розробка стр 

структура управління підприємством. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
розробки стратегії. 

Тема 3. Процес стратегічного управління підприємством, його зміст, зав 
головні етапи. 

Сутність та призначення стратегічного управління. Елементи системи стра 
управління підприємством. Головні етапи та структура процесу стратегічного управ 

Тема 4. Діагностика зовнішнього середовища підприємства. 
Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика зов 

середовища безпосереднього впливу. Аналіз галузі та конкуренції в ній. Модель 1 

конкуренції Портера 
Тема 5. Діагностика внутрішнього стану підприємства. 
Оцінка ефективності існуючої стратегії підприємства, 

конкурентоспроможності витрат компанії. Внутрішнє управлінське обстеження 
функціональних зон підприємства 

Тема 6. SWOT- аналіз. 
Зміст SWOT- аналізу. Сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, 

та загрози діяльності підприємства. Побудова SWOT- матриці 

Тема 7. Місія і цілі підприємства. 
Місія підприємства: поняття, значення, зміст, фактори розробки. Встановлення цілей 

підприємства. Класифікація цілей. Напрямки встановлення цілей. Фази та способи 
встановлення цілей. Ієрархія цілей 

енціал. 

атеги та 
процесу 

цання та 

гегічного 
ЛІння 

нішнього 
п'яти СИЛ 

Аналіз 
:. Аналіз 
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Тема 8. Корпоративна стратегія підприємства. 
Основні підходи до формування корпоративної стратеги = и є м с ™ , 

методи стратегічного аналізу на підприємстві. Аналіз динаміки витрат і к р и в а 

Аналіз динаміки ринку. Модель життєвого ииклу. Модель „Продукт - ринок 
П 0 Р Т Ф ~ 3 ^ — ан^із РІМЗ. Матриця „Мак-! 

(Основні 
досвіду. 

Зміст 

•Кінсі" „78' 

Тема 9. Процес прийняття стратегічних рішень. 
Стратегічні альтернативи. Вибір стратегії. Оцінювання обраних альтерн 

стратегій. Експертні методи у стратегічному виборі 

Тема 10. Конкурентна стратегія підприємства. 
Стратегічний аналіз стратегічних бізнес-центрів. Модель розробки стратеги 

М Портера. Конкурентне середовище та його вплив на формування базових с 
конкурентоспроможності підприємств. Конкурентоспроможність продукції: 
оцінювання. Конкурентоспроможність підприємства: основні методи 
Технологія формування і реалізації конкурентної стратеги 

ативних 

бізнесу 
стратегій 
няття і 

оцінювання. 
по 

стратегія. Тема 11. Функціональні стратегії. 
Зміст функціональної стратегії. Виробнича стратегія. Фінансова 

Маркетингова стратегія. Стратегія НДДКР. Стратегія управління персоналом 

Тема 12 Ф і н а н с о в о - е к о н о м і ч н і та організаційні фактори реалізації страт 
Стратегічні зміни на підприємстві. Організаційна структура підприємства, у 

стратегічних змін. Організаційна культура і стиль керування підприємством^ Фак 
впливають на організаційну культуру. Взаємозв'язок фінансового забезпеч 
стратегічним управлінням 

Тема 13. Стратегічний контроль та оцінювання стратегії. 
Суть та завчання стратегічного контролю. Система вимірювання і моніторингу 

параметрів. Порівняння і оцінювання результатів. Оцінювання виконання стратеги 

ЄГ11. 
об'єкт 

гори, які 
ення зі 

Література 
1 Стратегія підприємства: для самостійного вивчення дисципліни [Текст] : н 

посіб. / [Л. Д. Забродська, М. В. Чорна, І. Ю. Мелушова, Г. І. Забродська] ; Харк. дер 
харчування та торгівлі. - X. : [б. в.], 2010. - 387 с. 

2. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади [Текст] : навч. посЮ 
Сумець, С. М. Ігнатова. - 2-е вид., переробл. та допов. - X. : Міськдрук, 2010. - 321 с 

3. Стратегія підприємства [Текст] : посіб. для самост. роботи та контролю • 
С. Макарова ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім, Альфреда Нобеля. - Д. 
ДУЕП ім. Альфреда Нобеля], 2011. - 88 с. 

4. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальнии по 
ЦУЛ, 2003.-396 с. 

Планування і контроль на підприємстві 

Тема 1.Сутність і особливості планування на підприємстві. 
Роль і місце планування в управлінні підприємством. Планування як вид дія. 

наука. Сутність та структура об'єктів планування на підприємстві. Предмет планув' 

авч. 
ж. ун-т 

. / О. М. 

знань / Н. 
: [Вид-во 

оібник.-К.: 

льності та 
йння 

Тема 2. Система планів підприємства. 



План підприємства, його сутність Форми планування та види планів. И 
планування: прогресивне, ретроградне, кругове. Зміст процесу планування. Пр 
планування. 

апрями 
їінципи 

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції. 
Структура маркетингових досліджень, що виступає базою для планування ді 

підприємства. Вивчення ринку підприємства. Показники комерційно-збутової дія 
Планування витрат, що пов'язані із збутом продукції. 

Тема 4. Виробництво продукції. 
Структура, показники завдання планування виробничої програми. М 

планування виробничої програми. Розрахунок виробничої потужності. Планування 
продукції. . 

Планування виконання виробничої програми Оптимальність виробничої програми. 
Розрахунок обсягу виробництва продукції у натуральному виразі. 

яльності 
пьності. 

етодика 
випуску 

Тема 5. Оперативно-календарне планування. 
Зміст та завдання оперативно-календарного планування. Сутність оперативного 

планування виробництва. Розповсюджені системи оперативного планування: по 
система, позамовна система, по комплектна система та їх різновиди. Рит 
виробництва, методи її оцінки. Календарно-планові розрахунки. Особливості one; 
календарного планування на підприємствах одиничного, серійного та масового вироЄ 

детальна 
мічність 

ративно-
ництва 

Тема б.Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
Зміст планування матеріально-технічного забезпечення. Основні завданн 

матеріально-технічного забезпечення. Планування потреби в матеріал ьно-т 
ресурсах. Методи розрахунку при плануванні потреб у матеріально-технічних 
(метод прямого рахунку, метод рецептурного складу. Планування потреби в облад: 
запасних частинах до нього. Планування потреби в матеріалах на утворення ви 
запасів. Планування незавершеного виробництва. Планування покриття по 
матеріалах. 

Тема 7. Виробнича потужність підприємства. 
Сутність виробничої потужності підприємства. Перспективна, 
проектна, діюча виробнича потужність підприємства. Вхідні дані та послідовність 

розрахунків виробничої потужності підприємства. Робочий час устаткування при розрахунку 
виробничої потужності підприємства. 

Методики розрахунку виробничої потужності та основні показники ви 
потужності підприємства. Визначення максимально можливого випуску продукції 
потужності 

за 

Тема 8. Планування персоналу і оплата праці 
Сутність та завдання плану по праці та персоналу. Планування чи 

працівників. Показники планування персоналу підприємства. Визначення чи 
працівників підприємства. Планування розвитку персоналу. Планування організа: 
Розрахунок робочого часу. Продуктивність праці та її планування.. Цілі та. 
планування оплати праці. Плануваїння фонду оплати праці. Та середньої заробітної п 

Тема 9. Виробнича інфраструктура. 
Сутність інфраструктури підприємства. та її роль у діяльності 

підприємства. Планування інструментального господарства. Планування енергозабезпечення 
підприємства. Планування діяльності ремонтного виробництва.. Планування транспортного 
обслуговування 

:я плану 
ехнічних 
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робничих 
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Тема ІО.Витрати виробництва 
Мета та зміст планування витрат. Зведений кошторис витрат, особливос 

складання. Розрахунок витрат. Калькуляція Складання планової (нормативної) кал 
Особливості планування витрат на підприємствах різних галузей народного госп 
Планування зниження собівартості продукції 

п його 
ькуляції. 
рдарства 

Тема 11. Фінансове планування виробництва. 
Цілі, завдання та функції фінансового планування . Сутність фінансового пла 

та його принципи. Методика розробки фінансового плану.: аналіз фінансового 
підприємства, планування доходів та поступлення коштів, планування витрат та відр 
перевірка фінансового плану. Сутність оперативного фінансового планування. Пла 
потреб у фінансових ресурсах. Планування прибутковості підприємства. Пла 
податків на підприємстві. Складання платіжного календаря та балансу надходження і 

Тема 12.0новлення продукції. 
Нова продукція та її роль у діяльності підприємства. Зміст та структур 

оновлення продукції. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень прод 
планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції, 
календарне планування виробництва нової продукції. Мережні методи планування 

ного та 
Тема 13.Організаційно-технічний розвиток виробництва. 
Технічний та організаційний розвиток підприємства. Планування технік 

організаційного розвитку підприємства, зміст та принципи. Оцінка технічного рівня розвитку 
підприємства (основні показники: інтегральний ефект; індекс рентабельності інновацій: 
норма рентабельності: період окупності). 
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Етапи бізнес-пла 
Тема 14.Бізнес-планування. 
Сутність бізнес-планування. Призначення бізнес-плану, 

Технологія розробки бізнес-плану. 
Структура бізнес-плану. Зміст основних розділів бізнес-плану. Особливості 

плану та ТЕО 
Література 

1. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для само 
дисципліни / О. М. Филипенко, В. А. Гросул ; Харк. держ. ун-т харчування та торгів 
[ХДУХТ], 2011.-324 с. 

2. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для ст 
навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму "Е 
підприємства" / О. Г. Баранов ; Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : СевНТУ, 20 

рування. 

і бізнес-
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лі. - X. : 

уд. вищ. 
- шноміка 
12.-219 

с. 
3. Гончаров Н.М. Економічне управління підприємством: конспект лек 

Гончаров, Н.М. Олейникова; Харк. нац. екон. ун-т. - X., 2009. - 366 с. 
4. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посібник для В 

Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр, учбової л-ри, 2010. - 303 с 
5. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / М. В. 

Г. О. Селезньова. - X. : ІНЖЕК, 2012. - 448 с. 

Цій 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі і 
вступного випробування. 

ій / А.Б. 

/ В.І. НЗ 

Афанасьев, 

|) ахового 

Кількість Критерії оцінювання Оцінка 



правильних 
відповідей 

0-12 
Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів 

13-17 

18-22 

23-25 

р и і Г X і — — — . 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину матеріалу 
Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних 
помилок при відтворенні 
Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і 
розуміння основних положень 

Не 
задовільно 

Задові льно 

Добре 

Відм нно 


