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ВСТУП
Фахове вступне випробування на здобуття освітнього ступеня бакалавр
складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову підготовку
студентів на базі здобутого ОКР молодший спеціаліст.
Задачею фахового вступного випробування є відбір осіб з числа бажаючих
отримати згаданий вище ступінь, які мають достатній рівень теоретичної та
практичної підготовки для подальшого підвищення свого кваліфікаційного рівня.
Випробування проводиться за єдиним білетом, який складається з
теоретичної та практичної частин. Кожна частина являє собою комплексне
завдання, виконання якого вимагає знань усього циклу конструкторських та
технологічних, психолого-педагогічних дисциплін.
В даній програмі наведено опис та короткий зміст основних розділів
спеціальних дисциплін, єдиний екзаменаційний білет фахового вступного
випробування, критерії оцінювання відповідей та список літературних джерел для
підготовки до випробування.
ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ

•
•
•
•
•

Технологія швейного виробництва
Курс дисципліни “Технологія швейного виробництва” є одним з основних
спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку. Курс складається з
чотирьох розділів:
Розділ І – Процеси підготовчо-розкрійного виробництва швейних виробів
Розділ ІІ – Основи технології виготовлення швейних виробів
Розділ ІІІ – Раціональна організація праці на підприємствах швейного виробництва
Розділ ІV – Хімізація швейного виробництва
Предметом і змістом дисципліни є викладення прогресивної
високоефективної технології виготовлення швейних виробів на всіх етапах
виробництва.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань процесів
технології виготовлення одягу на всіх етапах життєвого циклу його виробництва з
метою отримання практичних навичок та умінь в розробці нових прогресивних
технологічних процесів виготовлення швейних виробів відповідно до сучасного
розвитку науки і техніки
Завдання навчальної дисциплін:
вивчення технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва;
ознайомлення з нитковими з’єднаннями деталей одягу та обладнанням для їх
виконання;
ознайомлення з процесами волого-теплової обробки швейних виробів та
обладнанням для її виконання;
ознайомлення з клейовими та зварними з’єднаннями деталей одягу та обладнанням
для їх виконання;
вивчення технологічних процесів виготовлення легкого та верхнього одягу;
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•
•

Конструювання виробів
Курс дисципліни “Конструювання виробів” є одним з основних спеціальних
предметів, який визначає фахову підготовку.
Предметом і змістом дисципліни є викладення прогресивних та високо
ефективних методик конструювання швейних виробів.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань процесів
технології виготовлення одягу на всіх етапах життєвого циклу його виробництва з
метою отримання практичних навичок та умінь в розробці нових прогресивних
конструктивних процесів проектування швейних виробів відповідно до сучасного
розвитку науки і техніки
Завдання навчальної дисципліни :
ознайомлення з загальною характеристикою процесу конструювання одягу;
ознайомлення з конструктивним моделюванням одягу;
ознайомлення з конструкторською підготовкою виробництва;
ознайомлення з основами прикладної антропології;
Педагогіка
Курс дисципліни «Педагогіка» є одним з основних спеціальних предметів,
який визначає фахову підготовку.
Метою дисципліни є:засвоєння теоретичних основ сучасної педагогічної
науки, розвиток професійного мислення, оволодіння практичними вміннями і
навичками, необхідними для ефективної роботи у новій демократичній школі,
усвідомлення принципів становлення й розвитку національної системи освіти й
виховання, формування у майбутніх педагогів готовності до професійнопедагогічної діяльності.
Завдання дисципліни:
•
вивчення законів, закономірностей, цілей, принципів, змісту, методів і форм
навчання й виховання як підростаючих поколінь, так і дорослих;
•
дослідження найбільш стійких, сутнісних зв’язків, відношень між навчанням,
вихованням, розвитком та самовдосконаленням особистості;
•
формування педагогічного мислення, розвиток педагогічної спрямованості
студентів;
•
формування загально педагогічних поглядів і переконань, опанування
психолого-педагогічним тезаурусом;
•
формування у студентів цілісної системи знань про історико-педагогічні
процеси.
Майбутні фахівці повинні знати:
•
провідні педагогічні категорії, закономірності, й принципи методи і форми
навчання й виховання;
•
питання методології та методи педагогічних досліджень;
•
загальні, вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості;
•
принципи і способи виховного впливу на особистість як на індивідуальному
рівні, так і в колективі;
•
тенденції розвитку освіти, структуру, теоретичні основи й практику
управління освітніми системами;
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аналізувати взаємодію педагогічної теорії і практики;
використовувати понятійний апарат педагогіки;
формувати об’єкт, предмет, мету і завдання педагогічних досліджень;
розробляти різні типи уроків;
здійснювати контроль знань і вмінь учнів.

Психологія
Предметом дисципліни є психологічні процеси, стани і властивості індивіда,
що виявляються в результаті його включення в систему соціальних стосунків. Курс
складається з таких розділів:
1.Особистість як об’єкт вивчення психології.
2. Психічні процеси, стани та властивості.
Мета
дисципліни
є
вивчення
теоретико-методологічних
основ
психології;ознайомлення з різними концепціями, з основними поняттями,
закономірностями психології;вивчення основних соціально-психологічних проблем
та шляхів їх вирішення;розкриття специфіки використання психологічних знань в
освоєнні навичок аналізу психологічних принципів, що лежать в основі ефективної
діяльності;сприяння осмисленню студентами отримуваних знань і власного досвіду
в поняттях психології.
Завдання дисципліни є:
• сформувати установки на обов'язкове врахування особливостей психології
особистості і групи в діяльності в поняттях психології;
• сформувати уміння визначати актуальність і ієрархію цілей і завдань в своїй роботі,
будувати продуктивні міжособистісні стосунки, визначати пріоритетні напрями в
роботі.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. ТЕХНОЛОГІЯ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Класифікація одягу. Вимоги, які висуваються до одягу. Основні стадії
виготовлення одягу в масовому виробництві. Способи з'єднання деталей: нитковий,
клейовий, зварний. Поняття про стібки, строчки, шви. Класифікація ручних стібків
та їх узагальнена характеристика. Характеристика зшивних, настрочних та
накладних швів з'єднувальної групи, технічні умови їх виконання. Види обшивних
швів крайової групи, технічні умови їх виконання. Види білизняних швів
з'єднувальної групи, технічні умови їх виконання. Види обкантовувальних швів
крайової групи, технічні умови їх виконання. Види швів в підгин крайової групи,
технічні умови їх виконання. Сутність волого-теплового оброблення. Призначення
і термінологія операцій ВТО. Сутність клейового з'єднання деталей одягу.
Дублювання деталей верхнього одягу. Обробка дрібних деталей. Обробка виточок
та рельєфів. Обробка пришивних кокеток та з'єднання їх з виробом. Обробка
відлітних кокеток та з'єднання їх з виробом. Обробка шлиць спинки. Класифікація
кишень. Обробка прорізної кишені з клапаном і однією одинарною обшивкою.
Обробка прорізної кишені з клапаном і однією подвійною обшивкою. Обробка
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прорізної кишені з клапаном і двома обшивками. Обробка прорізної кишені в рамку
з одинарними обшивками. Обробка прорізної кишені в рамку з подвійними
обшивками. Обробка прорізної кишені з листочкою зі вшивними кінцями. Обробка
прорізної кишені з листочкою з настрочними кінцями. Обробка верхньої прорізної
кишені з листочкою. Обробка кишені в швах. Обробка кишені в швах з листочкою.
Обробка кишені в швах з клапаном. Обробка і з'єднання накладних кишень з
пілочками накладним швом. Обробка і з'єднання накладних кишень з пілочками
зшивним швом. Обробка оздоблювальних клапанів та з'єднання з пілочками.
Обробка внутрішньої кишені в жіночому пальто. 0бробка внутрішньої кишені в
рамку з двома обшивками в чоловічому одязі. Обробка внутрішньої кишені на
виступі підборта в чоловічому одязі. Види застібок у верхньому одязі. Обробка
підбортів. Обробка обшивних петель. З'єднання підбортів з пілочками. Способи
закріплення шва обшивання краю борта. Обробка бортів з суцільно викроєними
підбортами. Способи з'єднання горішнього коміра з нижнім. Способи з'єднання
комірів з виробами у верхньому одязі. З'єднання коміра з горловиною у верхньому
одязі зшивним швом. З'єднання коміра з горловиною у верхньому одязі накладним
швом. З'єднання пілочок зі спинкою у верхньому одязі. Обробка двошовного
вшивного рукава у верхньому одязі. Обробка рукавів з виточними шлицями у
верхньому одязі. Обробка рукавів з відкритими шлицями у верхньому одязі.
Обробка рукавів з відлітними шлицями у верхньому одязі. Обробка манжет і
з'єднання їх з рукавами верхнього одягу. Обробка підкладки та утеплювальної
прокладки рукавів і з'єднання їхз верхом рукавів. З'єднання
вшивних рукавів з
проймами у верхньому одязі. З'єднання плечових накладок та підокатників з
верхніми виробами. Особливості обробки та з'єднання з виробом рукавів покрою
реглан. Особливості обробки суцільно викроєних рукавів. З'єднання відлітної по
низу підкладки з верхом і обробка її нижнього краю. З'єднання підкладки
пришивної по нижньому краю з виробом. Обробка передніх половинок штанів.
Обробка задніх половинок штанів. Особливості обробки кишень штанів. Обробка
кишень на передніх половинках штанів та у бічних швах. Обробка кишень на
задніх половинках штанів. Обробка застібки штанів на ґудзики. Обробка застібки
на тасьму-блискавку. З'єднання основних частин штанів. Обробка верхнього краю
штанів поясом суцільновикроєним з підкладкою пояса. Обробка верхнього краю
штанів поясом з тасьмою. З'єднання середнього зрізу штанів. Обробка низу штанів
без манжет. Обробка низу штанів з манжетами. Обробка підкладки штанів.
Способи обробки застібок спідниць. Обробка верхнього краю спідниць. Обробка
верхнього краю спідниць. Обробка верхнього краю спідниць обшивкою. Обробка
підкладки спідниці і з'єднання її з виробом. Обробка розрізів у спідницях. Обробка
низу спідниць. Початкова обробка деталей легкого вбрання. Обробка виточок,
складок, рельєфів легкого вбрання. 0бробка і монтаж кокеток та вставок легкого
вбрання. Обробка шлярок, воланів, підрізів легкого вбрання. Обробка буф легкого
вбрання. Обробка жабо і кокільє легкого вбрання. Особливості обробки прорізних
кишень легкого вбрання. Особливості обробки кишень у швах легкого вбрання.
0собливості обробки накладних кишень легкого вбрання. 0бробка низу рукавів без
манжет у легкому вбранні. Обробка застібок на рукавах у легкому вбранні.
Обробка низу рукавів з манжетами у легкому вбранні. Засоби з'єднання рукавів з
проймами легкого вбрання. Обробка пройм у виробах без рукавів легкого вбрання.
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0бробка комірів у виробах з відлогами і з'єднання з горловиною. Орбробка комірів
у виробах з застібкою догори і з'єднання з горловиною легкого вбрання. Обробка
комірів на суцільно викроєній стійці і з'єднання з горловиною легкого вбрання.
Обробка комірів на відрізній стійці і з'єднання з горловиною легкоговбрання.
Обробка горловини без коміра обшивкою у легкому вбранні. Обробка горловини
без коміра обшивним швом з кантом у легкому вбранні. 0бробка і з'єднання з
горловиною одинарних комірів. З'єднання ліфа з спідницею зшивним швом у
жіночій сукні. 3'єднання ліфа з спідницею накладним швом у жіночій сукні.
0бробка застібок підбортами легкого вбрання. Обробка застібок планками легкого
вбрання. Обробка застібок-блискавок легкого вбрання. Обробка застібок
обшивками легкого вбрання. Обробка низу виробу легкого вбрання.
2. КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
Характеристика видів прибавок та припусків, які використовуються при
конструюванні одягу. Вимоги до проектування одягу. Класифікація прибавок та
припусків. Оцінка якості креслення конструкції. Характеристика методів
формоутворення одягу(до відповіді надати рисунки). Характеристика методів
конструювання одягу, які широко використовуються на практиці (сутність, умови
застосування, переваги й недоліки). Характеристика розрахунково-графічного
методу конструювання одягу. План побудови креслень основних деталей одягу за
даним методом (до відповіді надати рисунки). Класифікація комірів. Принципи
побудови комірів для закритої й відкритої горловини (до відповіді надати рисунки).
Характеристика конструктивних дефектів одягу і способів їх усунення (до відповіді
надати рисунки). Характеристика вимог до одягу промислового виробництва.
Характеристика етапів існуючого процесу проектування одягу. Характеристика
прийомів конструктивного моделювання I,II,III видів (до відповіді надати рисунки).
Паралельне і конічне розширення деталей. Основні принципи конструктивного
моделювання та критерії вибору вихідної конструкції.Характеристика конструкцій
одягу покрою реглан та його модифікацій. Способи побудови конструкцій даного
типу (до відповіді надати рисунки). Характеристика конструкцій одягу з
суцільнокроєним рукавом та його модифікацій. Способи побудови конструкцій
даного типу (до відповіді надати рисунки). Особливості конструктивного устрою
виробів покрою реглан. Етапи проектування та їх характеристика. Види
промислових лекал, послідовність їх розробки та вимоги до оформлення лекалеталонів. Вихідні дані до розробки лекал-еталонів. Сутність процесу технічного
розмноження лекал.Умови виконання і правила технічного розмноження
лекал.Способи градації лекал. Сутність процесу градації лекал. Умови виконання й
правила градації лекал. Навести приклади. Види промислових лекал, послідовність
їх розробки та вимоги до оформлення лекал-еталонів. Принципи побудови лекал
похідних деталей з основних матеріалів, підкладочних і прокладкових матеріалів.
Характеристика біосоціальних ознак споживача для цілей проектування одягу.
Принципи параметричної характеристики постави людини. Описова класифікація
постав фігури, яка використовується у швейній галузі.Характеристика
антропометричних точок для цілей проектування одягу. Типи будови тіла
чоловічих та жіночих фігур. Характеристика основних ознак, які покладено в
основу їх класифікації. Сучасна розмірна характеристика тіла людини. Підготовка
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поверхні тіла людини та правила проведення вимірювань, послідовність зняття
розмірних ознак. Позначеннями та нумерація розмірних ознакКласифікація
типових фігур чоловіків та жінок для цілей конструювання одягу. Провідні ознаки
чоловічих та жіночих фігур.Особливості побудови розмірної типології населення
для різних видів одягу.Структура стандартів для проектування різних видів одягу:
чоловічих сорочок.Класифікація антропометричних пристроїв. Правила проведення
вимірів. Проекційні площини в антропометрії. Характеристика тотальних
(загальних) та парціальних ознак тіла людини. Характеристика розмірних ознак, які
визначають розміри й форму тіла людини.Залежність розмірів і форми поверхні
фігури від будови тіла й постави, зв’язок з пропорціями .Основні стадії виготовлення
одягу в масовому виробництві.Визначення та класифікація антропометричних
точок та рівнів. Розміщення основних антропометричних точок, які застосовуються
для цілей проектування одягу. Ознаки будови тіла та їх характеристика. Загальна
характеристика типів будови тіла дітей, чоловіків та жінок. Характеристика
зовнішньої форми тіла людини та її ділянок для цілей проектування одягу.
Характеристика тотальних та парціальних розмірів тіла людини. Характеристика
основних типів пропорцій тіла людини. Визначення постави людини, рівноваги,
центру тяжіння. Зальна характеристика класифікацій постави людини. Фактори
впливу на поставу фігури людини. Розмірні ознаки, що визначають поставу.
Правила вимірювання фігури людини. Класифікація антропометричних пристроїв.
Принципи побудови розмірної типології населення для цілей проектування одягу.
Основні теоретичні положення розробки розмірної типології. Класифікація типів
будови тіла людини за стандартами. Особливості побудови розмірної типології для
одягу різних видів. Основні вимоги до визначення ведучих розмірних ознак.
3. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ
Освіта в культурі людства. Феномен освіти як процесу і результату засвоєння
певної системи знань.
Розвиток освіти на зорі людства. Освіта в античному світі: в Стародавній
Греції та Римі. Освіта в часи Середньовіччя.
Розвиток освіти в епоху Відродження. Педагогічні ідеї Я.А.Коменського
(1592-1670рр.) – великого чеського педагога, реформатора, теоретика і практика
освіти.
Розвиток освіти та системи навчальних закладів в період (ХVIIIст., поч.
ХХст.). Розвиток та стан освіти в період (XXст. – сучасність).
Історичні аспекти розвитку освіти в Україні. Виникнення перших братських
шкіл. Утворення першого вищого навчального закладу Києво-Могилянської
академії. Стан освіти в Україні у радянський період: система освітніх закладів,
зміст освіти. Освіта в Україні у період Незалежності. Гуманізація освіти.
Педагогіка як наука про освіту. Предмет, завдання педагогіки. Виникнення та
розвиток педагогіки як науки.
Основні категорії педагогіки: навчання, освіта, виховання, розвиток,
формування. Складові педагогіки: теорія навчання (дидактика), теорія виховання,
теорія організації та управління в системі освіти. Методи педагогічних досліджень.
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Аксіоматичні основи педагогіки. Педагогічний процес: цілісність,
закономірності, етапи. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Галузі педагогічних
наук, їх завдання, предмет дослідження.
Педагогічне спілкування як форма взаємодії педагогів та учнів.
Професія педагога та її роль у сучасному суспільстві.
Навчання як головний шлях до освіти. Процес навчання, його особливості.
Соціально-психологічна і організаційна структура навчально-пізнавальної
діяльності.
Навчальні цілі, їх ієрархія. Типи навчальних цілей.
Планування навчання в закладах освіти.
Зміст навчання. Принципи формування змісту навчання.
Організаційні форми навчання та їх розвиток. Закономірності та принципи
навчання. Класичні та сучасні принципи навчання.
Методи навчання. Проблема класифікації методів навчання. Види, типи
методів навчання. Урок як основна форма організації навчання. Типи уроків.
Контроль навчання. Функції контролю, види контролю.
Форми організації навчання у вищій школі.
Нові технології навчання, їх характеристика.
Теорія виховання. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу.
Взаємозв’язок методів, засобів навчання та виховання.
Системи виховання. Форми педагогічної дії в процесі виховання: навчальний
процес, позакласна робота, сімейне виховання, виховна діяльність дитячих та
молодіжних організацій, виховна діяльність закладів культури та засобів масової
інформації. Виховання у широкому розумінні, у вузькому розумінні.
Зміст виховання. Особливості виховного процесу. Загальні закономірності
процесу виховання. Принципи виховання, їх специфіка.
Суспільна спрямованість виховання. Гуманізація виховання. Єдність
виховних заходів. Виховання особистості в колективі. Учнівський колектив та його
вплив на процес виховання.
Загальні методи виховання. Вибір методів виховання. Технологія виховання.
Комплексний підхід у вихованні.
Роль вихователя у процесі виховання.
Основи педагогічної творчості і майстерності.Поняття «педагогічна
творчість». Професіоналізм особистості викладача і майстра виробничого
навчання. Педагогічний такт і майстерність.
Вступ до психології. Загальні поняття з психології. Джерела психологічних
знань. Предмет, задачі та методи науки психології. Об’єкт дослідження психології.
Структура і функції психології. Основні галузі психологічного знання
(загальна, вікова, соціальна психологія). Зв’язок психології з іншими науками.
Становлення психології як науки. Напрями сучасної психології.
Зміст поняття «психіка». Зв’язок мозку та психіки. Розвиток психіки. Форми
психічного відображення у тварин. Відмінність психіки людини від психіки тварин.
Структура психіки. Свідомість і позасвідомість. Раціональний і чуттєвий рівні
свідомості. Самосвідомість. Несвідоме, підсвідоме, надсвідоме.
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Психологія пізнавальних процесів та психічних станів.Пізнавальні процеси.
Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Класифікація відчуттів.
Властивості та закономірності відчуттів.
Увага. Мимовільна і довільна увага. Особливості уваги (концентрація,
розподіл, стійкість, обсяг, переключення уваги). Пам’ять. Види пам’яті. Мислення.
Зв’язок мислення і мови. Мовлення к інструмент мислення. Уява і уявлення.
Творчість.
Емоційно-вольова сфера особистості. Психічні стани.
Психологічний аналіз психічних процесів і станів. Способи розвитку
пізнавальних процесів.
Психологія особистості.Індивід як основа особистості. Найважливіші
психологічні параметри особистості: стійкість, єдність, активність і здатність до
самоуправління.
Структура особистості. Концепція розвитку особистості протягом життя.
Стадії розвитку. Коротка характеристика основних особистісних новоутворень, які
виникають на кожній стадії.
Темперамент, загальна характеристика. Психологічні основи темпераменту.
Поведінкові особливості темпераментів: сангвінік, холерик, меланхолік, флегматик.
Характер. Типологія характеру. Плідні та неплідні орієнтації характеру (за
Фроммом). Акцентуації характеру (за Леонгардом).
Психологія міжособистісних стосунків.Спілкування як основний вид
діяльності людини. Види і форми спілкування. Техніка і прийоми спілкування
Структура і функції спілкування. Спілкування як взаємодія між людьми.
Психологія впливу. Спілкування як сприйняття та розуміння іншої людини.
Психологічна сумісність та несумісність в спілкуванні. Вербальна та невербальна
комунікація.
Психологічна характеристика конфліктів. Види конфліктів. Структура
конфліктної ситуації. Стадії конфлікту. Позитивні і негативні функції конфлікту.
Причини конфліктів. Способи попередження і подолання конфліктів. Стратегії
міжособистісної взаємодії в конфлікті.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Випробування проводиться за єдиним білетом, який складається з
теоретичної та практичної частин. Кожна частина являє собою комплексне
завдання, виконання якого вимагає знань усього циклу конструкторських та
технологічних, психолого-педагогічних дисциплін.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Проведення фахових вступних випробувань дає можливість виявити
ступінь засвоєння програмних знань студентами та вміння їх практичного
застосування. Оцінювання здійснюється за шкалою ECTS.
Сума набраних рейтингових балів переводиться в оцінки системи
оцінювання ЕСТS . Система передбачає семибальну шкалу (А, В, С, D, E, FX, F) та
подвійне (описове та статичне) визначення цих оцінок.
У відповіді на теоретичне питання єдиного білету фахового вступного
випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр має бути
відображено наступне:
• стадійність сучасного процесу проектування одягу;
• характеристика найпоширеніших методів побудови конструкцій одягу в умовах
промислових підприємств (надати перелік і розкрити сутність);
• характеристика одягу як об’єкту проектування;
• послідовність виконання конструкторських видів робіт при розробці нових моделей
одягу.
При виконанні практичного завдання єдиного білету для фахового
вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
потрібно:
• скласти опис художньо-технічного рішення моделі за наданим ескізом;
• виконати морфологічний аналіз та визначити методи формоутворення заданої
моделі;
• надати розрахунок лінійних вимірів виробу в готовому вигляді для вибору вихідної
конструкції;
• надати схему конструктивного моделювання у масштабі 1:4;
• надати схематичне зображення вузлів виробу для найближчого аналога;
• запропонувати нове художньо-технічне рішення любого вузла виробу, надати його
схематичне зображення.
Відмінно (5; А; 90–100 балів) – студент надав повну відповідь на питання
білету з наявністю необхідних схем, рисунків, чим виявив глибоке і повне
опанування змісту навчального матеріалу, в якому він легко орієнтується,
володіння понятійним апаратом, уміння пов’язувати теорію з практикою, вміння
висловлювати та обґрунтовувати свої судження (як в усній, так і в письмовій
формі), творчий підхід до вирішення практичного завдання, якісне зовнішнє
оформлення відповіді з наданням пропорційних зображень виробу та деталей
конструкції, графічних схем з відображенням всіх етапів моделювання вихідної
конструкції, дотримуючись правил технічного креслення з вказанням всіх
параметрів перетворень та нанесенням конструктивних ліній та позначок.
Добре (4; ВС; 75-89 балів) – має місце повне засвоєння студентом
навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому
матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань,
грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді трапляються окремі
неточності (похибки).
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Задовільно (3; DE; 60-74 балів) – студентом продемонстровані знання і
розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому виклад його
неповний і непослідовний; мають місце неточності у визначенні понять, при
використанні знань для виконання практичних завдань виявлено нездатність
доказово обґрунтувати свої судження.
Незадовільно з можливістю повторного складання (2; FX; 35-59 балів) –
студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне,
допускає помилки у визначенні понять, хаотично і невпевнено викладає матеріал,
не може використовувати знання для практичного вирішення завдань.
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом (2; F; 1-34 балів) –
виявлено повне незнання і нерозуміння студентом навчального матеріалу або
відмову від відповіді.
Оцінка

Бали

5-відмінно

90-100

4-добре

82-89

75-81

3-задовільно

67-74

60-66

2-незадовільно

35-59

1-34

За шкалою
Пояснення
ЕСТS
A
Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)
B
Дуже добре
(вище середнього рівня з
кількома помилками)
C
Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих
помилок)
D
Задовільно
(непогано, але зі значною
кількістю недоліків)
E
Достатньо
(виконання відповідає
мінімальним критеріям)
FX
Незадовільно
(з можливістю повторного
складання)
F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним
курсом)
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