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Пояснююча записка
Програма вступних фахових випробувань, складена для вступників, які вступають на
навчання до Чернівецького державного комерційного технікуму (Чернівецького фахового
коледжу бізнесу та харчових технологій) за ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова
діяльність», передбачає оцінку базових знань осіб, що мають здобутий ОКР кваліфікованого
робітника, або молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю за
темами, які дають можливість оцінити загальний рівень підготовки абітурієнтів до навчання за
галуззю знань "Управління та адміністрування".
Мета вступного фахового випробування - виявлення рівня знань та вмінь, необхідним
абітурієнтам для опанування ними програм рівня «фаховий молодший бакалавр» зі
спеціальності та проходження конкурсу.
Програма подає тематику основних питань з товарознавства продовольчих товарів, яка
охоплює весь програмний матеріал.
Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про
приймальну комісію ЧДКТ (ЧФКБХТ).
Вступне випробування проводиться у формі фахового екзамену. На екзамен абітурієнту
пропонуються тестові завдання з організації та технології торговельних процесів та
товарознавства продовольчих товарів.

ЗМІСТ КУРСУ
Тема 1 . Вступ . Основи мікробіології та харчової гігієни.
Основи мікробіології. Розповсюдження
мікроорганізмів у
природі.
Морфологія і фізіологія мікроорганізмів.
Основні мікробіологічні процеси та їх значення для виробництва і зберігання
продовольчих товарів. Спиртове, молочнокисле, маслянокисле, оцтовокисле,
лимонне бродіння. Гниття. .
Основи санітарії та гігієни. Хвороботворні мікроби. Харчові інфекції та
отруєння. Гельмітози, та їх профілактика. Санітарні вимоги до підприємств
торгівлі продовольчими товарами. Особиста гігієна працівників.
Тема 2 Свіжі овочі. Свіжі плоди .Перероблені овочі і плоди. Гриби свіжі і
перероблені.
Свіжі овочі.
Значення овочів для життєдіяльності людини. Харчова цінність овочів,
безпека їх споживання. Забруднення овочів. Норми споживання свіжих овочів.
Виробництво овочів в Україні.
Споживні властивості овочів: калорійність, енергетична, біологічна,
фізіологічна, лікувально-профілактична цінність.
Класифікація як основа формування асортименту овочевих товарів. Поняття
про товарознавчу і ботанічну класифікацію овочів
Вегетативні овочі. Бульбоплоди, коренеплоди, капустяні, цибулеві, зелені,
пряно смакові, десертні овочі: класифікація, показники якості, хвороби і
пошкодження.
Плодові овочі. Гарбузові, томатні, зернобобові овочі: класифікація, основні
господарсько-ботанічні сорти, показники якості, хвороби і пошкодження.
Пакування і зберігання свіжих овочів, природні втрати.
Розпізнавання господарсько-ботанічних сортів і оцінка якості вегетативних
овочів.
Розпізнавання господарсько-ботанічних сортів і оцінка якості плодових
овочів.
Свіжі плоди і ягоди
Значення свіжих плодів і ягід для життєдіяльності людини. Харчова цінність
свіжих плодів і ягід, безпека їх споживання. Норми споживання плодів і ягід.
Виробництво плодів і ягід в Україні.
Споживні властивості плодів і ягід6 калорійність, енергетична, біологічна,
фізіологічна, лікувально-профілактична цінність.
Класифікація як основа формування асортименту плодів і ягід. Торговельна
класифікація плодів і ягід. Поняття про помологічні та ампілографічні сорти.
Плоди свіжі. Насіннячкові, кісточкові, цитрусові, тропічні та субтропічні
плоди: класифікація, основні помологічні сорти, показники якості, хвороби і
пошкодження. Горіхоплідні.
Ягоди. Виноград, смородина, порічки, агрус; журавлина, чорниця, брусниця;
суниця садова, суниця лісова, полуниця,; малина, ожина : класифікація, основні
ампілографічні та помологічні сорти, показники якості, хвороби і пошкодження.

Пакування і зберігання свіжих плодів і ягід, природні втрати.
Перероблені овочі і плоди. Гриби свіжі й перероблені.
Суть і значення різних
способів переробки овочів, плодів і ягід.
Виготовлення консервів, швидке заморожування, сушіння, соління, квашення.
Продукти переробки овочів, плодів і ягід. Плодоовочеві консерви, Консерви
овочеві і змішані. Консерви плодово-ягідні й змішані. Заморожені плодоовочеві
продукти. Сушені плоди й овочі. Квашені овочі й плоди. Картопляні продукти.
Показники якості перероблених овочів, плодів і ягід, пакування, маркування,
умови і термін зберігання.
Свіжі і перероблені гриби. Свіжі їстівні гриби, їх харчова цінність, категорії.
Умовно їстівні та отруйні гриби. Перероблені гриби: сушені, солені, мариновані,
відварні. Грибні консерви. Показники якості свіжих і перероблених грибів,
пакування, маркування, умови і термін зберігання.
Тема 3 Зерно і зерно продукти.
Зерно і борошно
Зерно. Виробництво зерна в Україні. Будова та хімічний склад зерна.
Класифікація зернових культур. Шкідники зерна.
Борошно. Поняття про борошно. Способи помелу та їх вплив на склад і якість
борошна. Споживні властивості борошна. Класифікація й асортимент борошна,
хлібопекарські властивості, показники якості та дефекти, маркування, пакування,
умови і термін зберігання.
Крупи і макаронні вироби
Крупи. Поняття про крупи. Споживні властивості крупів. Забезпечення якості
крупів у процесі виробництва. Класифікація і асортимент, показники якості та
дефекти, пакування, маркування, умови і терміни зберігання крупів.
Макаронні вироби. Поняття про макаронні вироби. Споживні властивості
макаронних виробів. Забезпечення якості макаронних виробів у процесі
виробництва. Класифікація
й асортимент, показники якості та дефекти,
пакування, маркування, умови і терміни зберігання макаронних виробів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості борошна, крупів, макаронних
виробів.
Хліб і хлібобулочні вироби
Загальна характеристика хлібобулочних виробів. Поняття про
хлібопечення і хлібобулочні вироби. Класифікація хлібобулочних виробів.
Споживні властивості хлібобулочних виробів. Споживання хліба.
Асортимент
хлібобулочних виробів. Хліб, булочні вироби, здобні
хлібобулочні вироби, бубличні вироби, хлібна соломка і хлібні палички, сухарні
вироби і хлібні хрустики.
Показники якості, дефекти та хвороби хлібобулочних виробів.
Пакування, транспортування, приймання, зберігання й реалізація
хлібобулочних виробів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості хлібобулочних виробів.

Тема 4. Смакові товари.
Чай, кава
Загальна характеристика смакових товарів. Поняття про смакові товари.
Класифікація та асортимент смакових товарів.
Чай і чайні напої. Райони вирощування, хімічний склад і харчова цінність
чаю.
Класифікація, показники якості, пакування, маркування і зберігання чаю.
Чайні напої.
Кава і кавові напої. Вирощування та хімічний склад сирої кави. Різновиди
і сорти натуральної кави. Споживні властивості й асортимент смаженої кави.
Кава розчинна. Кавові напої. Показники якості, пакування, маркування і
зберігання кави.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості чаю.
Прянощі і приправи
Прянощі. Поняття про прянощі. Класичні і місцеві прянощі. Райони
вирощування прянощів, споживні властивості, асортимент, дефекти, показники
якості, пакування, маркування і зберігання.
Приправи.
Кухонна сіль : хімічний склад, потреби людини, добування в Україні.
Види і різновиди солі. Пакування, маркування, транспортування і
зберігання солі.
Оцет: виробництво, використання, види, показники якості, пакування,
маркування і зберігання.
Гірчиця, хрін, кетчупи та інші приправи.
Алкогольні напої
Загальна характеристика алкогольних напоїв. Поняття про алкогольні
напої. Вплив алкоголю на організм людини.
Спирт, горілка. Виготовлення та сорти спирту. Формування споживних
властивостей, асортимент, показники якості, умови і терміни зберігання горілки.
Лікеро-горілчані вироби. Сировина для виготовлення лікеро-горілчаних
виробів. Класифікація, асортимент та споживні властивості лікеро-горілчаних
виробів. Показники якості, пакування, маркування і зберігання
лікерогорілчаних виробів.
Виноградні вина. Склад, харчова та біологічна цінність виноградних вин.
Формування споживних властивостей виноградних вин. Класифікація,
асортимент, визначення якості вин. Хвороби, вади і недоліки вин. Маркування і
зберігання вин.
Коньяки. Формування споживних властивостей коньяку. Класифікація й
коньяків. Пакування, маркування і зберігання коньяків.
Слабоалкогольні й безалкогольні напої
Слабоалкогольні напої. Загальна характеристика слабоалкогольних напоїв,
класифікація, асортимент. Пиво, брага, хлібний квас, медові напої: споживні
властивості, показники якості, маркування, умови і термін зберігання.
Безалкогольні напої. Загальна характеристика безалкогольних напоїв.
Мінеральні води, плодово-ягідні негазовані
безалкогольні напої, газовані

безалкогольні напої: споживні властивості, класифікація, асортимент, показники
якості, маркування, умови і терміни зберігання. Сухі концентрати напоїв.
Розпізнавання асортименту слабоалкогольних і безалкогольних напоїв.
Тютюн і тютюнові вироби
Тютюн, Вирощування тютюну. Хімічний склад тютюнового диму. Вплив
на організм людини. Первинна обробка тютюнової сировини. Виробництво
тютюнових виробів. Оцінка якості тютюнів.
Тютюнові вироби. Класифікація та характеристика тютюнових виробів.
Оцінка зовнішнього вигляду і пакування тютюнових виробів.
Тема 5 Крохмаль, цукор, мед, кондитерські вироби.
Крохмаль, цукор, мед
Крохмаль і крохмалепродукти . Хімічний склад і споживні властивості
крохмалю. Види і використання крохмалю і крохмалепродуктів. Вимоги до якості,
пакування і зберігання крохмалю і крохмалепродуктів.
Цукор. Споживні властивості й харчова цінність цукру. Виробництво
цукру в Україні. Цукор-пісок і цукор-рафінад: асортимент, дефекти, вимоги до
якості, пакування і маркування, перевезення і зберігання. Підсолоджуючи
речовини і цукрозамінники.
Мед. Натуральний
мед: споживні властивості, класифікація і
характеристика основних видів, фасування, пакування і маркування, правила
приймання і вимоги до якості, умови і термін зберігання. Штучний мед.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості цукру і крохмалю.
Цукристі кондитерські вироби
Фруктово-ягідні вироби. Мармелад і пастильні вироби, варення, джем і
повидло, галярет, желе, цукати: фасування, пакування та маркування, вимоги до
якості, зберігання.
Карамельні вироби. Визначення, формування споживних властивостей
карамелі, класифікація й асортимент, пакування, маркування, вимоги до якості,
перевезення та зберігання.
Шоколад і шоколадні вироби. Какао боби як сировина для шоколаду.
Первинна переробка какао бобів. Поняття , класифікація та асортимент шоколаду.
Пакування, маркування, вимоги до якості, перевезення та зберігання шоколаду.
Какао порошок, какао напої, плитки солодкі.
Цукерки. Поняття та класифікація цукерок. Асортимент цукерок з різними
корпусами, з начинками між шарами вафель, глазурованих, неглазурованих,
шоколадних, пакування, вимоги до якості, зберігання цукерок.
Ірис і драже. Особливості виготовлення ірису і драже, асортимент,
дефекти, пакування і зберігання.
Халва і східні солодощі. Формування споживних властивостей,
асортимент, дефекти, показники якості, пакування, зберігання.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості цукристих кондитерських
виробів.
Борошняні кондитерські вироби

Ознаки групування асортименту борошняних кондитерських виробів.
Групування асортименту борошняних кондитерських виробів залежно від набору
сировини й особливостей технологічного процесу, розміру, умов реалізації.
Характеристика
борошняних
кондитерських
виробі.
Печиво,
крекери, пряники, вафлі тістечка і торти, кекси: асортимент, дефекти, санітарні
вимоги, умови і термін зберігання, пакування, маркування , перевезення.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості борошняних кондитерських
виробів.
Тема 6 Риба й рибні товари.
Загальні відомості про рибу. Риба жива, охолоджена і морожена.
Загальні відомості про рибу. Споживні властивості м’яса риби. Основні
родини риб. Будова тіла риби , функції плавців, луски. Розбирання риби.
Характеристика рибного господарства і рибної промисловості України.
Риба жива. Асортимент, споживні властивості, показники якості живої
товарної риби. Способи транспортування і зберігання живої риби.
Риба охолоджена та морожена. Характеристика способів холодної
обробки риби. Класифікація та асортимент риби холодної обробки. Показники
якості та дефекти охолодженої і мороженої риби. Пакування, маркування,
транспортування та зберігання риби холодної обробки.
Розпізнавання видів і родин промислових риб.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості живої, охолодженої і
мороженої риби.
Риба солена, маринована, копчена, сушена, в’ялена.
Риба солена. Способи засолювання риби. Споживні властивості,
класифікація та асортимент солених рибних товарів, показники якості та дефекти,
пакування, маркування, транспортування та зберігання солених рибних товарів.
Копчені рибні товари. Способи копчення риби. Споживні властивості,
класифікація та асортимент копчених рибних товарів, показники якості та
дефекти, пакування, маркування, транспортування та зберігання копчених рибних
товарів.
В’ялені і сушені рибні товари. Способи в’ялення і сушення риби.
Споживні властивості, асортимент, показники якості, умови і термін зберігання
в’ялених і сушених рибних товарів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості соленої і копченої риби.
Рибні консерви і пресерви. Ікра риб. Нерибна водна сировина. Рибні
напівфабрикати і кулінарні вироби.
Рибні консерви. Споживні властивості консервів. Вплив технологічних
операцій на формування споживних властивостей. Класифікація, асортимент,
показники якості і дефекти, пакування, маркування і зберігання рибних консервів.
Рибні пресерви. Споживні властивості пресервів. Чинники, що впливають
на формування споживних властивостей презервів. Асортимент, показники якості
і дефекти, пакування, маркування і зберігання рибних пресервів.
Ікра риб. Споживні властивості ікри риб. Способи обробки рибної ікри.
Види, класифікація й асортимент ікри риб. Показники якості, дефекти, пакування,
і зберігання рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів. Санітарні вимоги.

Нерибна водна сировина. Класифікація, асортимент, показники якості,
дефекти, пакування, маркування і зберігання нерибної водної сировини.
Рибні напівфабрикати і кулінарні вироби. Класифікація, асортимент,
показники якості, дефекти, пакування і зберігання рибних напівфабрикатів і
кулінарних виробів.
Санітарні вимоги.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості рибних консервів.
Тема 7 М’ясо забійних тварин та птиці. Субпродукти. М’ясні товари.
М’ясо тварин. Субпродукти.
М’ясо забійних тварин. Товарні якості забійних тварин. Первинна
переробка худоби. М’ясо хворих тварин та його використання. Морфологічний
та хімічний склад м’яса. Зміни м’яса після забою. Споживні властивості м’яса та
його харчова цінність. Класифікація, товарна характеристика, маркування, умови і
термін зберігання м’яса. Розрубування туш забійних тварин. Види псування м’яса.
Розрубування туш забійних тварин. Види псування м’яса. Показники свіжості.
Субпродукти. Поняття про субпродукти. Харчова цінність, класифікація,
асортимент, дефекти, вимоги до якості, санітарні вимоги, умови і термін
зберігання субпродуктів.
Холодильна обробка і зберігання м’яса і субпродуктів. Розпізнавання
видів, термічного стану, свіжості м’яса.
М’ясо птиці, кроликів, дичини.
М’ясо домашньої птиці і пернатої дичини. Загальна характеристика
домашньої птиці і пернатої дичини. Морфологічний і хімічний склад м’яса птиці.
Первинна обробка домашньої птиці і пернатої дичини. Споживні властивості,
класифікація за різними ознаками , дефекти, показники якості, ознаки свіжості,
пакування, маркування, умови і термін зберігання.
М’ясо кролів. Споживні властивості і значення в дієтичному харчуванні
м’яса кролів. Первинна обробка кролів. Дефекти, показники якості, ознаки
свіжості, пакування, маркування, умови і терміни зберігання.
Холодильна обробка і зберігання м’яса домашньої птиці, пернатої дичини і
кроликів.
М’ясні напівфабрикати і кулінарні вироби. Класифікація, асортимент та
показники якості м’ясних напівфабрикатів і кулінарних виробів., Умови і термін
зберігання.
Розпізнавання видів і оцінка якості м’яса птиці.
Ковбасні вироби.
Загальна характеристика ковбасних виробів. Класифікація ковбасних
виробів. Сировина та її підготовка для виробництва ковбас.
Варені ковбаси. Формування споживних властивостей і асортименту
варених ковбас. Класифікація і характеристика асортименту варених ковбас.
Сосиски, сардельки, фаршировані ковбаси, ліверні, кров’яні ковбаси, сальтисони,
студні, м’ясні хліби, паштети: харчова цінність, асортимент, вимоги до якості,
пакування, маркування, умови і термін зберігання.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості варених ковбас.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості копчених ковбас.
М’ясні копченості і м’ясні консерви.

М’ясні копченості Формування споживних властивостей і асортименту
м’ясних копченостей. Класифікація й асортимент, вимоги до якості, пакування,
маркування, перевезення і зберігання м’ясних копченостей.
М’ясні консерви. Формування споживних властивостей і асортименту
м’ясних консервів. Класифікація й асортимент, вимоги до якості, дефекти,
фасування, маркування і зберігання м’ясних консервів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості м’ясних консервів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості копченостей.
Тема 8 Молоко і молочні товари.
Молоко, вершки і молочнокислі товари.
Молоко. Споживні властивості і харчова цінність питного молока.
Первинна обробка молока на заводах. Класифікація, асортимент, вимоги до якості,
санітарні вимоги, дефекти, пакування, маркування, транспортування і зберігання
питного молока. Виробництво молока та молочних продуктів в Україні.
Вершки. Споживні властивості і харчова цінність вершків. Класифікація,
асортимент, вимоги до якості, санітарні вимоги, пакування, маркування,
транспортування і зберігання вершків.
Молочнокислі товари. Споживні властивості і харчова цінність
молочнокислих продуктів. Формування споживних властивостей молочнокислих
продуктів.
Класифікація, асортимент, показники якості, дефекти, пакування,
маркування, транспортування і зберігання молочнокислих товарів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості молока.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості молочнокислих товарів.
Молочні консерви, морозиво, вершкове масло.
Молочні консерви. Споживні властивості, особливості виготовлення,
класифікація, асортимент, показники якості, дефекти, пакування, маркування,
зберігання молочних консервів.
Морозиво. Споживні властивості, особливості виготовлення, класифікація,
асортимент, показники якості, дефекти, пакування, маркування, зберігання
морозива.
Вершкове масло. Споживні властивості, особливості виготовлення,
класифікація, асортимент, показники якості, дефекти, пакування, маркування,
зберігання вершкового масла.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості молочних консервів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості вершкового масла.
Сири
Тверді сичужні сири. Споживні властивості, особливості виготовлення,
класифікація, асортимент, показники якості, дефекти, пакування, маркування,
зберігання твердих сичужних сирів.
М’які сичужні сири. Споживні властивості, особливості виготовлення,
класифікація, асортимент, показники якості, дефекти, пакування, маркування,
зберігання м’яких сичужних сирів.

Розсільні сири. Споживні властивості, особливості виготовлення,
асортимент, показники якості, пакування, маркування, зберігання розсільних
сирів.
Плавлені сири. Сировина й особливості виготовлення, класифікація,
асортимент, показники якості, маркування, пакування. Термін зберігання
плавлених сирів.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості сичужних сирів.
Тема 9 Харчові жири. Яйця та яєчні товари.
Харчові концентрати.
Харчові жири та майонези
Загальна характеристика харчових жирів. Роль жирів у харчуванні та
норми споживання. Склад, властивості, класифікація жирів та жирових продуктів.
Олії . Харчова цінність, способи виділення й очищення олії. Показники,
норми якості, дефекти, пакування, маркування, умови і терміни зберігання.
Тваринні топлені жири. Формування асортименту і харчова цінність тваринних
топлених жирів. Показники і норми якості, дефекти, пакування, маркування і
зберігання тваринних топлених жирів.
Маргарин. Формування асортименту і харчова цінність маргарину.
Класифікація, асортимент, призначення маргаринів. Показники і норми якості,
дефекти, пакування, маркування і зберігання маргарину.
Кулінарні
жири.
Жири кулінарні, кондитерські й хлібопекарські:
асортимент,
Показники
якості,
пакування,
маркування
і
зберігання.
Майонези і продукти типу майонезу. Показники і норми якості, дефекти,
пакування, маркування і зберігання майонезів та продуктів типу майонезу.
Розпізнавання асортименту й оцінка якості олії..
Яйця та яєчні товари. Харчові концентрати
Яйця, Будова, хімічний склад і харчова цінність яєць. Класифікація, вимоги
до якості, дефекти, пакування, маркування, транспортування та зберігання яєць.
Яєчні товари. Класифікація й характеристика продуктів переробки яєць.
Харчові
концентрати. Поняття про харчові концентрати. Сировина й
особливості виробництва, класифікація і формування асортименту харчових
концентратів. Сухі продукти для дитячого і дієтичного харчування. Харчові
концентрати – сухі сніданки
Визначення якості, пакування, маркування і зберігання харчових
концентратів. Визначення свіжості яєць.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ
Основний критерій оцінки – досконале володіння знаннями та практичними
навичками, вміння вибору правильної відповіді на поставлені запитання, показати
відповідний рівень знань.
Основою для оцінювання є результати контролю з урахуванням кількісних
показників, які фіксуються у відсотках, як процентне відношення між фактично
засвоєним матеріалом та загальним обсягом знань, які необхідно було засвоїти.
Оцінка за виконання тестів виставляється за чотирибальною системою
(„відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”) відповідно до основних
критеріїв та показників рівня знань, умінь, навичок.
Основні критерії оцінок знань студентів за результатами виконання
тестів:
Оцінка
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

Відсоток правильних
відповідей
85-100
70-84
51-69
0-50

Кількість правильних
відповідей
42-50
35-41
25-34
0-24

ОЦІНКА „ ВІДМІННО” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗА:
– вміння вірно вибрати правильну відповідь на поставлене завдання;
– самостійне, впевнене і правильне застосування знань в конкретних
ситуаціях;
– відсутність виправлень;
– правильне оформлення письмової роботи;
– виконання завдання у зазначений термін;
– відсоток правильних відповідей коливається у межах – 85-100%.
ОЦІНКА „ДОБРЕ” ВИСТАВЛЯЕТЬСЯ ЗА:
– вміння вірно вибрати правильну відповідь на поставлене завдання;
– самостійне, впевнене і правильне застосування знань в конкретних
ситуаціях;
– відсутність виправлень;
– правильне оформлення письмової роботи;
– виконання завдання у зазначений термін;
– відсоток правильних відповідей коливається у межах – 70-84%.
ОЦІНКА „ЗАДОВІЛЬНО” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗА:
– вміння вірно вибрати правильну відповідь на поставлене завдання;
– відсутність виправлень;

– правильне оформлення письмової роботи;
– виконання завдання у зазначений термін;
– відсоток правильних відповідей коливається у межах – 51-69%.
ОЦІНКА „НЕЗАДОВІЛЬНО” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗА:
– невміння застосувати знання у конкретних ситуаціях;
– наявність виправлень;
– не правильне оформлення письмової роботи;
– неохайне оформлення письмової роботи;
– порушення терміну виконання завдання;
– відсоток правильних відповідей коливається у межах – 0-50%.

Рівень
компетентності

Критерії оцінювання

Кількість
набраних
балів
Оцінка за 12ти бальною
шкалою
Оцінка за 4-х
бальною
шкалою

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВСТУПНИКІВ ЗА 200-БАЛЬНОЮ
ШКАЛОЮ В 4-БАЛЬНУ

5

152,5162,0171,5

7
8
9

4

124,0133,5143,0

4
5
6

3

106,0112,0118,0

1
2
3

2

Достатній

10
11
12

Середній

– вміння вірно вибрати правильну відповідь на поставлене завдання;
– самостійне, впевнене і правильне застосування знань в конкретних
ситуаціях;
– відсутність виправлень;
– правильне оформлення письмової роботи;
– виконання завдання у зазначений термін;
– відсоток правильних відповідей коливається у межах – 70-84%.

181,0190,5200,0

Низький

– вміння вірно вибрати правильну відповідь на поставлене завдання;
– самостійне, впевнене і правильне застосування знань в конкретних
ситуаціях;
– відсутність виправлень;
– правильне оформлення письмової роботи;
– виконання завдання у зазначений термін;
– відсоток правильних відповідей коливається у межах – 85-100%.
–
–
Вступник:

Високий

Вступник вміє:

Вступник знає:
–
–
–
–
–

вміння вірно вибрати правильну відповідь на поставлене завдання;
відсутність виправлень;
правильне оформлення письмової роботи;
виконання завдання у зазначений термін;
відсоток правильних відповідей коливається у межах – 51-69%.

Вступник:
–
–
–
–
–
–

невміння застосувати знання у конкретних ситуаціях;
наявність виправлень;
не правильне оформлення письмової роботи;
неохайне оформлення письмової роботи;
порушення терміну виконання завдання;
відсоток правильних відповідей коливається у межах – 0-50%.

