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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Додаткове вступне випробування із соціології проводиться при вступі 

до академії для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти з метою 

забезпечення  єдності вимог щодо змісту та критеріїв оцінювання знань і 

практичних умінь абітурієнтів, визначення рівня узагальнення та 

систематизації їх знань з вивченого навчального курсу соціології. 

Випробування здійснюється протягом двох астрономічних годин та 

проводиться у письмовій формі. 

У ході фахового випробовування абітурієнти мають відповісти на два 

теоретичних запитання та виконати одне практичне завдання, що полягає у 

розв’язанні запропонованої проблеми з використанням соціологічних знань. 

Завдання додаткового фахового випробування мають проблемний 

характер. Зміст завдань в повній мірі відповідає програмним вимогам, які 

висуваються до підготовки фахівців за спеціальністю 231 Соціальна робота.  

Питання складені з урахуванням вимог до професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників, викладачів, вихователів.  

 При розкритті теоретичних питань вступнику необхідно 

продемонструвати: коректне визначення та розуміння значень соціологічних 

понять, вільне використання понятійного апарату дисципліни; аналіз 

соціальних явищ та проблем; використання  соціологічних методів 

дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем, для ідентифікації 

потреб та інтересів соціальних груп; уміле використання методів і теорій 

соціальних і гуманітарних наук при здійсненні експертної, консалтингової та 

аналітичної діяльності; застосування  в професійній діяльності базових та 

професійно профільованих знань і навичок з основ соціологічної теорії і 

методів соціологічного дослідження; уміння побудови проектів  науково-

дослідних і аналітичних розробок відповідно до нормативних документів; 

уміння обробки та аналізу даних для підготовки аналітичних рішень, 

експертних висновків та рекомендацій; навички планування та здійснення 

проектних робіт в області вивчення громадської думки, організації роботи 

маркетингових служб; навички використання базових теоретичних знань, 

вмінь для участі в наукових і науково-прикладних дослідженнях, аналітичній 

і консалтинговій діяльності. 

Вступник має виявити системі знання з таких питань, як:  

- передумови виникнення соціології як науки; 

- визначення соціології як науки, специфіка її предмета та об’єкта; 

- структура сучасного соціологічного знання; 

- історія соціологічних вчень; 
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- базові поняття категоріального апарату соціології; 

- особливості структури сучасного суспільства; 

- предмет, понятійний апарат та види спеціальних соціологічних теорій; 

- предмет, понятійний апарат та види галузевих соціологічних теорій; 

- види та специфіка проведення соціологічних досліджень. 

При виконанні практичних завдань вступник повинен 

продемонструвати здатність до застосовування теоретичних положень при 

розв’язанні завдань практичного характеру, а саме до: 

– коректного визначення соціологічних понять, явищ та процесів; 

– вільного використання теоретичних знань в процесі соціологічних 

досліджень;  

– аналізу соціальних явищ та шляхів вирішення різного роду задач 

соціологічного характеру; 

- самостійного формування цілей, поставлення конкретних завдань 

наукових досліджень в різних областях соціології та вирішення їх за 

допомогою сучасних методів дослідження з використанням новітнього 

вітчизняного і зарубіжного досвіду; 

– здійснення аналізу проблем, притаманних сучасному українському 

суспільстві; 

- розробки шляхів вирішення соціологічних проблем українського 

суспільства. 
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РОЗДІЛ І. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ З СОЦІОЛОГІЇ 

 

Модуль 1. Історія соціологічних вчень. 

 

Тема 1. Соціологія як наука, її предмет і методи. 

Соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології як 

науки. Місце соціології в системі суспільствознавства. Об'єкт і предмет 

соціології. Категорії та закони соціології. Загальні, спеціальні й галузеві 

соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Фундаментальні та 

прикладні дослідження. Основні функції соціології як науки: пояснювальна, 

описова, теоретично-методологічна, інструментальна, прогностична, 

управлінська, культурно-просвітницька тощо. Соціологія та проблема 

наукового управління суспільством. Методи соціології. 

 

Тема 2. Історія розвитку зарубіжної  та вітчизняної соціології. 

Позитивізм О. Канта. Органіцистська теорія суспільства Г. Спенсера. 

Соціологія марксизму. Психологічний напрям у соціології ХIХ століття. 

Теорії ідеальних типів та соціальної дії М. Вебера. Система соціології В. 

Парето, його теорія еліт. Розвиток соціологічної теорії та емпіричних 

досліджень у США. Символічний інтеракціонізм. «Соціологізм» Є. 

Дюркгейма. Структурно-функціональна соціологія Т. Парсонса. Теорії 

соціального конфлікту. Інтегральна соціологія П. Сорокіна. Р. Мертон про 

соціальну структуру та аномію. Теорія соціального обміну. Етнометодологія. 

Становлення та розвиток соціологічної думки в Україні. 

 

Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна 

структура. 

Поняття суспільства. Суспільство і природа. Головні ознаки 

суспільства та його структурні елементи. Еволюція уявлень про суспільство 

як соціальну систему. Поняття суспільного життя. Біологічні, географічні, 

демографічні, економічні, соціокультурні засади суспільного життя. Поняття 

соціальних та соціетальних систем. Історичні типи суспільства: традиційне, 

індустріальне, модерне суспільство. Глобальні процеси сучасного 

суспільного розвитку: урбанізація, економічна та політична модернізація, 

інформаційна революція, взаємодія та взаємовплив культур та ін. 

Модернізаційні, трансформаційні процеси в Україні. Поняття соціальної 

структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні 

групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Поняття й типи 

соціальної мобільності. 

 

Тема 4. Соціальна стратифікація суспільства.  

Соціальна стратифікація. Причини соціальної нерівності. Соціально-

класові утворення та поляризація суспільства в Україні. Поняття соціальної 
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групи, головні ознаки, типологія. Поняття групової ідентифікації та 

ідентичності. Види соціальних груп: соціально-класові, соціально-

демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-

територіальні. Соціальна еліта. Натовп, маси, публіка. 

 

Тема 5. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальні 

конфлікти. 

Поняття соціальної взаємодії. Особливості соціальної взаємодії на 

макро- та мікрорівнях. Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії, 

їх інтегративна роль. Соціальні санкції. Девіантна поведінка, її причини. 

Соціальні відносини: поняття, механізми формування. Відносини влади, їх 

соціальна роль. Соціальні конфлікти: поняття, функції. Природа, етапи, 

типологія соціальних конфліктів та особливості їх формування. Вирішення та 

попередження соціальних конфліктів. 

 

Тема 6. Основні соціальні інститути та соціальний контроль. 

Поняття соціального інституту. Роль соціальних інститутів у 

життєдіяльності суспільства. Типи соціальних інститутів. Умови успішного 

функціонування соціальних інститутів. Інституціональні елементи 

соціального контролю. Економічні інститути. Проблеми зайнятості 

населення та врегулювання конфліктів у сфері зайнятості. Політичні 

інститути. Функціонування політичної системи.  

 

Тема 7. Соціальні зміни та соціальні процеси. 

Основні чинники соціальних змін: економічні, політичні, культурні 

тощо. Соціологічні теорії соціальних змін. Масштаби соціальних змін: 

загально цивілізаційні, макро соціальні, мікросоціальні. Соціологічний аналіз 

інновацій у соціальній, економічній, політичній, культурній сферах 

життєдіяльності сучасного українського суспільства. Соціальні процеси як 

послідовні зміни явищ суспільного буття. Соціальні рухи, їх природа та типи. 

Цикли соціальних рухів. Соціальні та громадські рухи в Україні. 

 

 

Модуль 2.Соціальні інститути та процеси 

 

Тема 8. Особистість у системі соціальних зв’язків.  

Поняття особистості в соціології. Співвідношення понять людина, 

особистість, індивід, індивідуальність. Основні теоретичні концепції 

особистості. Типологія особистості. Соціальний статус та соціальні ролі 

особистості. Співвідношення особистих та суспільних інтересів. Ціннісні 

орієнтації особистості. Соціалізація індивідів та її основні етапи. Структура 

процесу соціалізації: адаптація, інтеріоризація та формування особистісних 

якостей. Соціальна активність особистості: критерії, показники. 
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Тема 9. Соціологія економічного життя та праці.  

Предмет і об’єкт економічної соціології. Основні поняття і категорії 

економічної соціології. Історія становлення економічної соціології як науки. 

Статус і роль економічної соціології в системі соціологічних наук. Сучасна 

західна економічна соціологія. Соціальна сфера економічної життєдіяльності 

суспільства. Суб’єкти економічних відносин. Соціально-економічна 

поведінка особистості. Соціально-економічні орієнтації населення України. 

Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології. Сутність, предмет, 

об’єкт, функції соціології праці. Предметне поле соціології управління. 

Категорії соціології праці та зайнятості. Формування соціологічних ідей про 

працю. Роль соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем. 

 

Тема 10. Соціологія управління. 

Аналіз основних категорій соціології управління. Формування 

організаційної культури як важливий соціальний процес. Формування нової 

управлінської парадигми. 

 

Тема 11. Соціологія культури та релігії.  

Культура як суспільне явище та характеристика суспільства. Соціальна 

сутність культури та її типи. Структурні елементи культури: матеріальна й 

духовна сфера, мова, знання, навички, уміння, цінності, норми, традиції, 

звичаї. Інтегративна та виховна функції культури. Функції адаптації та 

пристосування до макро- та мікросередовища. Комунікативна функція та 

знакова система. Культура та діяльність. Збереження, розподіл та 

споживання культури. Субкультури. Контркультури. Елітарна та масова 

культура. Особливості національної культури та проблеми національного 

культурного відродження України. 

Витоки та становлення соціології релігії як наукової дисципліни. 

Поняття про релігію. Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та 

організаційні форми. Функції релігії. Типологія релігій. Світові релігії. 

Релігійність. Релігійна віра. Критерії релігійності. Соціально-демографічні 

чинники релігійності. Релігія як суспільний феномен. Релігійні організації. 

Держава та церква. Релігія та політика. Релігія у світі. Секуляризація. 

Поняття екуменізму. Релігія та українське суспільство. 

 

Тема 12. Соціологія освіти.  

Конституювання соціології освіти. Об'єкт і предмет соціології освіти. 

Специфіка соціології освіти. Освіта як соціальний інститут суспільства та 

вид діяльності. Структура соціології освіти. Соціальні функції освіти: 

репродуктивна, інструментальна, соціального переміщення, комунікативна. 

Реформи інституту освіти в Україні. 

 

 

 



9 

Тема 13. Соціологія молоді, соціологія сім’ї. 

Сутність, предмет, об’єкт соціології молоді. Предметне поле соціології 

сім’ї. Основні поняття соціології молоді та соціології сім’ї. Основні етапи 

розвитку вітчизняної соціології молоді. Соціалізація молоді як соціальна та 

соціологічна проблема. Соціальний інститут сім’ї і шлюбу. Демографічна 

політика. Девіантна поведінка молоді. Молодіжна субкультура. Державна 

молодіжна політика. Основні проблеми сучасної української молоді та сім'ї. 

 

Тема 14. Організація  соціологічних   досліджень,   методи  збору  та   

аналізу соціологічної інформації. 

Поняття, основні етапи та процедури соціологічних досліджень. 

Завдання й особливості етапів підготовки, збору та аналізу інформації, 

впровадження результатів досліджень. Особливості фундаментальних, 

емпіричних, маркетингових, описових та інших видів соціологічних 

досліджень. Поняття, роль та головні призначення програми соціологічних 

досліджень. Поняття й роль стратегічних та робочих планів в організації 

соціологічних досліджень. Поняття, сутність і значення методу вибірки, 

прості та складні методи формування вибірки. Оцінка якості та ремонт 

вибірки. Цільове призначення, переваги, недоліки різних видів опитування. 

Анкетування та специфіка його використання в дослідженні. 

Особливості інтерв'ю як методу збору соціологічної інформації. Поняття, 

загальна характеристика спостереження як способу одержання інформації. 

Проблема надійності та вірогідності результатів спостереження. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕРЕТИЧНИХ ТА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДО ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ З СОЦІОЛОГІЇ 

 

Теоретичні завдання: 

1. Дослідіть основні напрями сучасної західної соціології. 

2. Дослідіть основні категорії та закони соціології. 

3. Охарактеризуйте соціологію за О. Контом. 

4. Охарактеризуйте теорію суспільства Г. Спенсера. 

5. Охарактеризуйте соціологію за Е.Дюркгеймом. 

6. Охарактеризуйте соціологію за М. Вебером. 

7. Охарактеризуйте теорії соціального конфлікту. 

8. Дослідіть структурно-функціональну соціологію. 

9. Розкрийте символічний інтеракціонізм і етнометодологію. 

10. Дослідіть соціологію марксизму. 

11. Розкрийте проблему взаємодії суспільства та природи. 

12. Дослідіть основні тенденції соціальної диференціації українського 

суспільства. 

13. Розкрийте суть етносоціології. 

14. Дослідіть питання девіантної поведінки: види, причини, шляхи 

подолання. 

15. Дослідіть структуру і функції соціології як науки. 

16. Охарактеризуйте соціологію конфлікту. 

17. Дослідіть питання соціальних відхилень та соціального контролю. 

18. Охарактеризуйте соціальні зміни, процеси і рухи. 

19. Охарактеризуйте розвиток соціологічної думки та соціології в 

Україні. 

20. Розкрийте теорію індустріального та постіндустріального 

суспільства. 

21. Дослідіть поняття, типи та роль соціальних інститутів у 

життєдіяльності суспільства. 

22. Людина як об'єкт та суб’єкт соціалізації. 

23. Дослідіть економічні інститути та їх основні функції. 

24. Охарактеризуйте особливості політичних інститутів та 

функціонування політичної системи. 

25. Дослідіть особливості інституту сім'ї. 

26. Дослідіть освіту та науку як соціальні інститути. 

27. Охарактеризуйте соціальні функції релігії. 

28. Дослідіть питання соціальних інститутів та інституціоналізації 

організацій. 

29. Дослідіть поняття особистості в соціології та її співвідношення з 

поняттями людина, індивід, індивідуальність. 

30. Дослідіть соціальний статус, соціальні ролі та соціальний тип 

особистості. 
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31. Охарактеризуйте особливості соціалізація особистості. 

32. Дослідіть культуру як соціальний феномен. 

33. Дослідіть поняття та організацію компонентів програми 

соціологічних досліджень. 

34. Дослідіть поняття, сутність і значення методу вибірки. 

35. Дослідіть цільове призначення, переваги, недоліки різних видів 

опитування. 

36. Дослідіть метод анкетування та специфіку його використання в 

дослідженні. 

37. Охарактеризуйте специфіку політичної соціології. 

38. Дослідіть поняття, загальні характеристики спостереження як 

способу одержання інформації. 

39. Розкрийте проблему надійності та вірогідності результатів 

спостереження. 

40. Розкрийте змістовні методи аналізу документів. 

41. Охарактеризуйте контент-аналіз яккомпоненти та практика 

використання в соціології. 

42. Розкрийте Еволюцію уявлень про суспільство. 

43. Розкрийте способи прогнозування соціальних явищ та процесів. 

44. Охарактеризуйте електоральну соціологію. 

45. Розкрийте соціологію масових комунікацій. 

46. Дослідіть особливості соціології міста і села. 

47. Сільські поселення як мезофактор соціалізації. 

48. Сім'я як мікрофактор соціалізації. 

49. Сусідство та мікросоціум як мікрофактор соціалізації. 

50. Людина, індивід, особистість: визначення понять, їх 

співвідношення. 

51. Державні та приватні організації як мікрофактор соціалізації. 

52. Дослідіть соціально-економічні моделі розвитку суспільства. 

53. Дослідіть громадянське суспільство як об’єкт соціології політики. 

54. Охарактеризуйте соціальні відносини та соціальні конфлікти. 

55. Дослідіть значення релігії в сучасному світі. 

56. Дослідіть питання гендерної соціології. 

57. Субкультури як мезофактор соціалізації. 

58. Вплив Інтернет-мережі на розвиток соціології. 

59. Людина як жертва процесу соціалізації. 

60. Етнос як макрофактор соціалізації. 
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Практичні завдання: 

1. Розкрити специфіку розробки анкет для проведення дослідження з теми 

«Якість вищої освіти в Україні». (Вказати кількість респондентів, вік, 

направленість професійної діяльності тощо. Обґрунтувати свій вибір). 

2. Описати етапи підготовки соціологічного опитування з теми «Якість 

дошкільної освіти у м. Запоріжжя». (Вказати кількість респондентів, вік, 

направленість професійної діяльності тощо. Обґрунтувати свій вибір). 

3. Розкрити способи соціологічного дослідження демографічної ситуації в 

сучасній Україні та запропонуйте шляхи вирішення проблемних питань. 

4. Розкрити способи соціологічного дослідження демографічної кризи у 

світі та запропонувати шляхи подолання проблемної ситуації. 

5. Розкрити основні причини виникнення соціальних конфліктів на 

світовій арені (навести приклади). Запропонувати шляхи їх подолання. 

6. Розкрити основні напрями соціальних конфліктів в Україні. 

Запропонувати шляхи їх подолання саме для України. Обґрунтувати вибір. 

7. Розкрити сутність соціальної політики Української держави, яка 

створена для людей з особливими потребами. Запропонувати шляхи 

покращення та вдосконалення існуючих соціальних програм. 

8. Розкрити сутність соціальної політики Української держави, 

направленої на покращення умов життя та розвитку людей похилого віку. 

Запропонувати шляхи вдосконалення існуючих програм 

9. Розкрити специфіку підготовки та проведення дослідження з теми 

«Якість пішохідних та дорожніх шляхів у м. Запоріжжі» (Вказати кількість 

респондентів, вік, направленість професійної діяльності тощо. Обґрунтувати 

свій вибір). 

10. Розкрити специфіку підготовки та проведення дослідження з теми 

«Рівень розвитку корупції у ВНЗ м. Запоріжжя» (Вказати кількість 

респондентів, вік, направленість професійної діяльності тощо. Обґрунтувати 

свій вибір). 

11. Охарактеризувати сутність молодіжної соціальної політики в Україні. 

Запропонувати шляхи вдосконалення існуючих програм. 

12. Розкрити сутність  та способи вирішення соціального конфлікту на 

реальному прикладі.   

13. Охарактеризувати діяльність соціальних інститутів України. 

14. Дослідити специфіку сучасного постіндустріального суспільства у 

світі. 

15. Розкрити загальну структурно-логічну схему системи соціального 

партнерства в Україні. 

16. Охарактеризувати сучасні соціальні зміни та процеси, що відбуваються 

в світі на безпосередньо впливають на діяльність соціальних інститутів. 

17. Охарактеризувати сучасну проблему взаємодії людини та природи. 

18. Охарактеризувати специфіку сучасної естосоціології. 
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19. Розкрити способи використання методу прогнозування у вирішенні 

глобальних проблем людства (на конкретному прикладі покроково описати 

схему використання методу прогнозування.) 

20. Охарактеризувати специфіку соціалізації сучасної людини.  

21. Розкрити сучасні соціальні конфлікти, що існують у сучасному світі. 

22.  Охарактеризувати специфіку сучасних світових релігій та їх вплив на 

соціалізацію особистості. 

23.  Охарактеризувати особливості сучасного українського міста та села. 

24. Покроково охарактеризувати процес аналізу певного документа з 

використання змістовного метод (На прикладі обраного документа за 

власним бажанням). 

25. Охарактеризуйте феномен девіантної поведінки на реальному прикладі 

за власним вибором. 

26. Орахактеризуйте сучасну модель соціально-економічног розвтьку на 

прикладі однієї із країн світу (за власним вибором). 

27. Охарактеризуйте феномен динамічних соціальних процесів наприкладі 

малої групи (за власним вибором). 

28. Охарактеризуйте один з методів збору соціологічної інформації, 

обробки та аналізу на прикладі соціологічних досліджень з теми, обраної за 

вашим бажанням. 

29. Розкрийте шляхи мотивування певного об’єкта до соціальної дії (об’єкт 

та дію оберіть за власним бажанням).   

30. Дослідіть питання співробітництва та суперництва, як типів соціальної 

взаємодії а реальних прикладах (за власним вибором). 
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РОЗДІЛ ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

  

Результати складання додаткового вступного випробування із 

соціології оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Загальна кількість питань в екзаменаційному білеті – три. Кожне з них 

вимагає повної розгорнутої відповіді і оцінюється так: перше питання – 40 

балів, друге і третє –  по 30 балів. 

Оцінювання знань вступників оцінюється на підставі наступних 

критеріїв: 

 

5-бальна шкала оцінювання 

2 (незадовільно) 3 (задовільно) 4 (добре) 5 (відмінно) 

200-бальна шкала оцінювання 

100-119 120-159 160-174 175-200 

Критерії оцінювання знань 
абітурієнт володіє 

навчальним матеріалом 

частково, або не володіє 

ним, допускає суттєві 

помилки, викладає 

матеріал непослідовно та 

нелогічно, не володіє 

навичками аналізу 

навчального матеріалу, 
не вміє його 

узагальнювати, робити 

висновків та 

аргументувати їх; 

відмовляється від 

відповіді або відповідає 

не по змісту запитань; не 

висловлює власної 

думки. Практичні 

завдання виконує не 

правильно, або не 
виконує; не вміє 

самостійно визначати 

мету завдань, самостійно 

добирати до них 

мовленнєвий чи 

дидактичний матеріал, 

має труднощі щодо 

використання засвоєних 

знань на практиці. 

 

 

абітурієнт дає 

фрагментарну відповідь 

на питання білету; 

володіє певним обсягом 

навчального матеріалу 

на репродуктивному 

рівні, що свідчить про 

оволодіння ним 

переважно основною 
літературою з курсу; 

викладає свої думки 

логічно та послідовно, 

проте допускає окремі 

суттєві помилки та 

неточності; демонструє 

часткові уміння аналізу 

навчального матеріалу, 

немає достатніх умінь 

для самостійного 

узагальнення; має 
труднощі щодо 

формулювання 

висновків та їх 

аргументування; 

практичні завдання 

виконує на основі 

використання 

стандартних схем та 

шаблонів; не може 

обґрунтувати свою 

відповідь. 
 

 

абітурієнт дає повну 

відповідь на питання 

білету; володіє значним 

обсягом навчального 

матеріалу, що свідчить 

про оволодіння ним 

основною та частково 

додатковою літературою 

з курсу; викладає свої 
думки логічно та 

послідовно, проте 

допускає окремі 

несуттєві неточності; 

демонструє здатність до 

аналізу та узагальнення; 

вміє робити висновки 

проте має певні 

труднощі з їх 

аргументуванням, а тому 

уникає висловлювання 
власної позиції; 

практичні завдання 

виконує переважно на 

продуктивно-

репродуктивному рівні, 

демонструючи 

сформованість 

практичних умінь та 

навичок. Відповідь 

абітурієнта на питання 

практичного змісту є 

правильною, однак  
допускає окремі 

несуттєві неточності, 

виконує завдання 

переважно на 

абітурієнт дає повну 

відповідь на питання 

білету; вільно володіє 

навчальним матеріалом; 

демонструє глибокі 

знання з різних розділів 

програми; логічно та 

послідовно викладає 

навчальний матеріал; 
демонструючи знання 

отримані як з основної, 

так і з додаткової 

літератури; уміє 

аргументувати свою 

думку; висловлює власне 

ставлення до проблем 

спеціальної освіти дітей із 

порушенням 

мовленнєвого розвитку; 

демонструє свою 
світоглядну позицію; 

проявляє творчий підхід 

під час виконання 

практичних завдань. 

Відповідь абітурієнта на 

питання практичного 

змісту характеризується 

правильністю, 

обґрунтованістю, творчим 

підходом до його 

розв’язання. 
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продуктивно-

репродуктивному рівні, 

демонструючи 
сформованість 

практичних умінь та 

навичок. 

 

Якщо абітурієнт під час додаткового вступного випробування набрав 

від 120 до 200 балів, то кількість балів вважається достатньою для допуску в 

участі у конкурсному відборі до відповідної конкурсної пропозиції. 

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів 

екзаменаційної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. 

Загальний бал оцінювання рівня знань вступників виводиться за 

результатами обговорення членами екзаменаційної комісії. 
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