ВСТУП
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань,
практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін
за програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» та проходження
конкурсу.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння
дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки фахівцівосвітнього
ступеня «бакалавр» заосвітньою програмою «Виставковий бізнес»
спеціальність 073 Менеджмент вступники повинні мати базову вищу освіту за
однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і
навичками в галузі економічних наук. Обов’язковою умовою також є вільне
володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту має
міжпредметний синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких
модулів професійних знань:
1. Основні аспекти організації виставкової діяльності в Україні.
2. Організація участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах.
Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер.
Теоретичні завдання передбачають знання:
• розкриття сутності і характеру виставкової діяльності;
• розкриттясутності підприємництва та виставкового бізнесу;
• обґрунтуванняметодів та підходів аналітичного оцінювання
результатіввиставкового бізнесу;
• розкриття сутності основних понять, категорій і принципів теорії
управління при проведенні виставок;
• формулювання змісту та структури процесу управління виставковою
діяльністюв конкурентних умовах;
• обґрунтування методів оцінки та аналізу учасників виставкової
діяльності;
• розробки та оцінки ефективності організаційної структури учасників
виставкової діяльності;
• обґрунтування різних моделей мотивації та способів стимулювання
персоналу при проведенні виставок;
• відбір та використання джерел інформації, необхідної для прийняття
оптимальних управлінських рішень щодо ефективної виставкової діяльності;
• розрахунок економічних показників виставкової діяльності;
• обґрунтування методів та підходів аналітичного оцінювання
результатіввиставкового бізнесу;
• розроблення та обґрунтування шляхів підвищення ефективності
виставкової діяльностіта прийняття адекватних рішень щодо її підвищення;
• способів створення виставкового бізнесу та його організаційноправової форми;
• обґрунтування підприємницької ідеї;

• обґрунтовувати цілі виставкової діяльності та стратегії її розвитку;
• організації виставково-ярмаркової діяльності;
• оцінювання інвестиційної привабливості та ділової репутації
суб’єктів виставкового бізнесу;
• оцінювання проблем, що виникають в діяльності виставкових структур
для створення сприятливого бізнес-середовища;
• методівстворенняновихекспозиційабонаосновівикористанняновітніхн
ауковихзнань і / аботехнологій, правами на яківолодієкомпанія-розробник;
• змістуспецифіки товарів і послуг, які можуть бути експонатами:
високоспеціалізованих знань в різній формі; наукомістких ресурсів;
інтелектуального капіталу; «виставкових процесів»;
• обґрунтуванняметодіворганізації
функціонування
інноваційних
підходів у виставковому бізнесі за умовами можливості трансферу наукових
досягнень в бізнес;
• механізмів венчурного фінансування, розвиненого ринку технологій
виставкової діяльності;
• процесіввиставковогобізнесу за принципами стартап.
На поставлені завдання екзаменаційного білету слід надавати чітку
відповідь, надавати обґрунтовані висновки за одержаними результатами.
Порядок проведення іспиту визначається «Положенням про приймальну
комісію КНУТД».

Модуль 1. Основні аспекти організації виставкової діяльності в
Україні

Тема 1. Історичні аспекти розвитку виставкової діяльності.
Циклічний
характер
розвиткувиставково-ярмарковоїдіяльності.
Трактуваннятермінів «ярмарок» та «виставка». Змінаспецифіки і
змістуярмарківтавиставоквідповідно до розвиткуекономічнихвідносин.
Виставка як багатофункціональнийзахід. Ярмарки і торги як
елементиінфраструктуритоварнихобмінів
у
СередньовічнійЄвропі.
Процесзародження і формування ринку виставковихпослуг в Україні.
Історичніпередумовизародженняміжнароднихвиставковихзаходів.
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення виставкової діяльності.
Класифікація виставково-ярмаркових заходів.
Законодавчо-нормативна
базавиставково-ярмарковоїдіяльності
в
Україні.Концепціїрозвитку виставково-ярмаркової діяльності. Міжнародні
документи, щорегулюютьправовівідносиниукраїнськихорганізацій. Основні
проблеми розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Україні. Вітчизняні
та міжнародні виставкові організації. Класифікація виставково-ярмаркових
заходів.
Тема 3. Організаційний план виставково-ярмаркового заходу.
Концепція виставково-ярмаркового заходу.Етапи підготовки до
виставки. Підготовчий етап. Розробка концепції виставкового проекту.
Аналіз комерційної доцільності проекту. Етап «запуску» виставки. Початок
рекламної кампанії. Робота на профільних конкурентних виставках. Етап
«фінішної прямої». Робота з експонентами по всіх напрямах етапу «запуску»
виставки. Етап проведення виставки. Забудова виставкового павільйону.
Робота з експонентами стосовно участі у виставці наступного року.
Переговори з партнерами, офіційними особами, провідними ЗМІ. Демонтаж
виставки. Етап підбиття підсумків. Супутні заходи, методи дослідження
попиту на виставкові послуги, кількісні і якісні методи та дослідницькі
техніки та їх комбінації.
Тема 4. Передвиставкова підготовка та проведення виставки.
Тематичний
план,
оргкомітет,
робочагрупа.
Склад
дирекціїміжнародноївиставки.
Структура персоналу виставки, штатнийрозклад і фінансовий план
виставки.
Фінансовий
план
виставки,
бюджет
виставки,
концепціявиставки.
Критерії
для
прийняттярішення
про
проведеннявиставки. Робота у післявиставковийперіод.
Тема 5. Організація виставкового простору.
Типи виставкових стендів; виставкові технології; експо-системи; стенд
«лінійний», «кутовий», «наскрізний», «півострів», «острів», «візаві», на
відкритій площадці; Три зони класичного зонування стенда. Техноробочий
проект. Питання організації простору на відкритих майданчиках. Бренд,

фірмові кольори та інша атрибутика як головні фігури на стенді. Вимоги
довикористання ароматів та музики на виставці. Врахування вибірковості
уваги людини при відборі ай-стоперів.
Тема 6. Рекламна кампанія та брендинг виставкових заходів. Ділова
поліграфія та інформаційно-рекламні матеріали.
Фірмовий стиль, його функції. Бренд-бук як «рекламний стандарт».
Структура бренд-бука. Можлива номенклатура елементів фірмового
стилю (ФС). Організація проведення прес-конференцій для засобів масової
інформації та їх основні цілі. Ділова поліграфія виставки. Пакет рекламноінформаційних і представницьких матеріалів виставки. Сувенірна
продукція для виставки. Набір послуг додаткового характеру.
Тема 7. Організація супровідних заходів. Спеціальні проекти на
виставкових заходах. Післявиставковий сервіс
Режим роботи виставки. Групи відвідувачів виставки, згідно з
якими здійснюється організація потоків. Інформаційне обслуговування
відвідувачів. Інформаційно-комерційний центр.Різновиди виставкових
конкурсів. Аналіз результатів проведених виставок. Формизвітів.
Інтегральнийпоказникоцінкивиставковоїдіяльності.
Специфіка
виставкового аудиту. Система перевірки та контролю розроблена за
підтримки UFІ і FКМ (Товариства добровільного контролю виставкової
статистики в Німеччині). Етапи сертифікації систем якості виставкових
організацій. Діаграма Парето як один із методів, який застосовується для
контролю систем якості виставкових організацій.
Модуль 2. Організація участі підприємству виставково-ярмаркових
заходах
Тема 8. Ділова програма виставок і ярмарків. Технологія проведення
офіційних заходів виставок і ярмарків.
Етапи підготовки та проведення заходів ділової програми виставки.
Технологія проведення офіційних заходів виставок. Прес-конференції як
важливе джерело інформації про виставку. Розробка сценарію до пресконференції. Реквізити та додаткові реквізити заявки на акредитацію ЗМІ.
Етапи роботи прес-служби, прес-релізи, прес-бюлетені.
Тема 9.Організаційно-технічне обслуговування виставково-ярмаркових
заходів.
Організаційно-технічне обслуговування. Митне законодавство, порядок
процедури митного оформлення. Візовий режим. Терміни вантажнорозвантажувальних, монтажних робіт та оформлення експозиції виставки.
Типи будівництва та розміщення виставкових комплексів у міській
структурі. Види децентралізованої композиції. Правила техніки безпеки.
Вимоги щодо виконання електротехнічних робіт на стендах експонентів.

Тема 10. Організація харчування, розміщення та інших послуг
учасникам виставково-ярмаркових заходів.
Основні, додаткові, спеціалізованіпослуги. Туристичний продукт.
Класи обслуговування за стандартами. Колективні та індивідуальні засоби
розміщення. Організація транспортного обслуговування експонентів та
гостей-відвідувачів.
Особливості
надання
послуги
прокату
автотранспорту. Організація харчування на виставках. Підприємство
ресторанного господарства. Заклад ресторанного господарства.
Тема 11. Спеціалізовані виставки та ярмарки.
Види
та
класифікація
спеціалізованих
виставкових
заходів.Учасники виставок-інновацій - науково-дослідні інститути,
науково-виробничі підприємства, технічні університети. Функції
Інтернет-виставки. Можлива тематика виставок-інновацій. Переваги
участі у Інтернет-виставці. Переваги спеціалізованих виставок.
Тема 12. Виставкова політика підприємства
План участіпідприємства у виставці.Критеріївідборувиставкового
заходу. План помісячнихзаходів з підготовки до проведеннявиставки.
Передвиставковий етап; етап «участь у виставці»; післявиставковий етап;
«піраміда виставки». Основні принципи відбору персоналу для роботи на
виставці. Стандартна формула розрахунку кількості персоналу на стенді.
Креативність, інформаційно-рекламні матеріали.
Тема 13. Робота персоналу підприсмств-учасників на виставках і
ярмарках. Оцінка ефективності участі підприємств у виставковоярмаркових заходах.
Правила поведінки на стенді стендистів, типові помилки. Критерії
оцінки якісного аналізу відвідувачів. Оцінка ефективності участі підприємств
у заході. Кількісні характеристики оцінки ефективності участі у виставці.
Психологічний портрет відвідувача. Методи залучення відвідувачів.
Ефективність, комплексний коефіцієнт окупності інвестицій (КОІ), критерії
ефективності, інтегральний показник ефективності участі у виставці,
коефіцієнти вагомості. Різні варіанти інтегрального показника ефективності
участі у конкретній виставці. Аналіз досягнення експонентом поставлених
цілей.
Тема 14. Організація участі підприємств у міжнародних виставковоярмаркових заходах. Виставковий фандрейзинг.
Типи колективних експозицій (стендів). Пріоритетність організації
єдиної національної експозиції на міжнародних виставках. Категорії
всесвітніх виставок. Суб'єкти міжнародного права. Періодичність проведення
універсальних виставок та спеціалізованих всесвітніх виставок. Етапи
процесу виставкового фандрейзингу. Моделі та практика спонсорства і

фандрейзингу. Рух благодійництва в Україні. Гранди як альтернативне
джерело фінансування виставкових проектів. Основні європейські грандові
програми - грандові програми Європейського Союзу, гранди INTAS
(Міжнародна асоціація зі сприяння співпраці з науковцями з нових
незалежних держав), програма «ЕrasmusMundus», програма «Tempus» тощо.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1.
Перша виставкаросійськихмануфактурнихвиробів.
2.
Зміст поняття «Виставка» та «Ярмарок».
3.
Перша всесвітнявиставка.
4.
Суб’єкти ринку виставково-ярмаркових послуг.
5.
Визначення «Карнет АТА».
6.
Інфраструктура ринку виставково-ярмаркових послуг.
7.
Нормативно-правове регулювання виставково-ярмаркової діяльності в
Україні.
8.
Конвенція про міжнародні виставки.
9.
Міжнародне бюро виставок (ВІЕ).
10. Заснування Міжнародної асоціації виставкової індустрії (UFI) .
11. Вищий орган Міжнародної асоціації виставкової індустрії (UFI).
12. ВищийорганМіжнародного бюро виставок (ВІЕ).
13. Початок регулювання виставкової діяльності у Європі.
14. Учасники виставкового заходу.
15. Ярмарки та виставки у 18 ст. в м. Києві.
16. Створення ярмаркових комітетів, які є прообразом сучасних
виставкових компаній.
17. Перша вугільна виставка у 1983 р. в Україні.
18. Ціль створення у Києві у 1954 р. ВДНГ.
19. Створена Асоціації UFI.
20. Основні задачі асоціації UFI. Головна мета UFI.
21. Організаційний план виставкового проекту.
22. Кількісні та якісні методи дослідження попиту на виставкові
послуги.
23. Методи статистичного дослідження відвідувачів виставки.
24. Етапи проведення виставки
25. Вітчизняна та європейська класифікація виставкових заходів.
26. Критерії для прийняттярішення про проведенняновоївиставки.
27. Фінансовіджерелавиставки.
28. Структура дирекціївиставки.
29. Базовіорганізаційні документидирекціївиставки.
30. Типовий план з підготовки та проведеннявиставки.
31. Плановийперіодпідготовки
до
проведеннявиставки
для
всесвітніхвиставковихзаходів становить.
32. Концепціявиставки.
33. Церемоніявідкриттявиставки.
34. Зонуваннявиставкового стенда.
35. Характеристика різнихвидівстендів.
36. Композиційне правило засноване на використанні «рівнобічних» форм?
37. Кількістькомпозиційних правил за А. А. Дейнекою.
38. Призначенняробочоїзони стенда.
39. Рекламно-інформаційні та представницькіматеріаливиставки.
40. Стікери як різновидреклами.

41. Особливості прес-реліз.
42. Елементиділовоїполіграфії
43. Розроблення фірмового стилю.
44. Особливості прес-конференціїзжурналістами.
45. Визначення та характеристика Бренд-бука.
46. Функціїкомерційного центру виставки.
47. Функціїнауково-технічного центру виставки.
48. Функції Прес-центру виставки.
49. Інтегративні переговори на виставці.
50. Дистрибутивні переговори на виставці.
51. Переговори щодо структурування відносин.
52. Внутрішньо організаційні переговори.
53. Презентаційні конкурси.
54. Функції відкритої, закритої тамобільноїсцени.
55. Елементи презентаційнихпрограм та спеціальнихпроектіввиставки.
56. Граничний рівень шуму, припустимий на виставці.
57. Послуги, що належать до загальних обов’язкових?
58. Послуги, що належить до рекламно-інформаційних?
59. Послуги, що належить до технічних?
60. Режим роботи виставки.
61. Організація роботи прес-центру, довідково-інформаційного центру,
науково-технічного центру та комерційного центру виставки.
62. Види супровідних заходів, правила їх організації і проведення.
63. Термін дії сертифіката якості на виставкові послуги.
64. Виставковий аудит для підтвердження сертифіката якості.
65. Сутність сертифікації систем якості виставкових організацій.
66. Система управління якістю виставкових організацій.
67. Сутність ДіаграмиПарето.
68. Виставковий аудит.
69.Конгресні заходи виставки.
70. Освітні заходи виставки.
71. Професійні «цехові» заходи виставки.
72. Різнітипирозсадженняучасників.
73. Методипрезентації, якізастосовуються на виставках.
74. Особливістьсервіровки столу для почесних гостей.
75. Визначенняконгресу, форуму, конференції, семінару, симпозіуму,
круглого
столу,
наради,
засіданняпрофесійного
клубу,
спеціальнихпоказів і демонстрацій, тренінгу, презентації.
76. Елементиофіційнихзаходіввиставки належать.
77. Можливакількість та термінпрес-конференційорганізаторіввиставки
для ЗМІ.
78. Процедура реєстраціїжурналістів до прес-конференції.
79. Формироботипрес-службиіз ЗМІ.
80. Реквізити для заявки на акредитаціюпредставника ЗМІ?
81. Формуваннясистемиінформаційноїпідтримкивиставки.
82. Інформаційний пакет про виставковийзахід.
83. Централізована система забудовивиставковихкомплексів.

84. Павільйонна система забудовивиставковихкомплексів.
85. Блочна система забудовивиставковихкомплексів.
86. Змішана система забудовивиставковихкомплексів
87. Децентралізованавиставковакомпозиції.
88. Спрямування принципу доступностівиставковихкомплексів до
громадськихоб’єктівміста,
принципу
функціональнопросторовоїінтеграціївиставковихкомплексів, принципу компактності та
комплексностіущільненнязабудовитериторіївиставкового
комплексу,
принципу
адаптивностівиставковихкомплексів
та
відповідностіїхсучаснимсоціальнимумовам,
принципу
екологічностівиставковихкомплексів.
89.
Класиобслуговування,
якізастосовуються
у
світовійвиставковійпрактиці.
90.
Колективнізасобирозміщення,
якізастосовуються
у
виставковійпрактиці.
91. Щовключаєорганізаціятранспортногообслуговуванняекспонентів та
відвідувачіввиставок.
92.
Як
організовуєтьсяхарчування
на
територіївиставковогопавіль¬йонуспеціалізованоговиставкового центру.
93.
Як
організовуєтьсяхарчування
на
територіїспеціалізованоговиставкового
центру
поза
межами
виставковогопавільйону.
94. Дайте визначення, щотаке: МІСЕ (Мееtings / incentives / conferences /
exibitions), спеціалізованавиставка, універсальнавиставка, виставка–
ярмарок, виставка-фестиваль, виставка-салон, виставка-презентація,
виставка-конференція,
виставка-продаж,
виставкиінформаційнихтехнологій, Інтернет-виставки.
95. Етапи «Пірамідивиставки».
96. Початок підготовки до виставкикомпанією-експонентом.
97. Перелікробіткомпанії-експонента на різнихетапахпідготовки до
виставки.
98. Особи, що належать до першого, другого, третього та
нульовогоешелону персоналу виставковоїкоманди.
99. Поділвідвідувачіввиставки за поведінковими типами та їх
характеристика.
100. Типивідвідувачіввиставки за класифікацією Я. Г. Критсотакіса.
101. Типивідвідувачіввиставки за класифікацією Г. П. Захаренка.
102.
Етапирозрахункуекономічноїефективностіучасті
у
виставковихзаходах.
103. Характеристика значеньінтегральногопоказникаефективностіучасті у
виставцібільше.
104. Розрахуноквитрат на встановленняконтактів.
105.
Визначенняколективноїекспозиції
та
їїможливазагальнавиставковаплоща.
106.
Щотакекорпоративнийколективний
стенд,
територіальнаколективнаекспозиція,
галузеваколективна,
національнаколективнаекспозиція на міжнароднійвиставціабо ярмарку

107. Основна мета всесвітніхвиставок.
108. Офіційніучасникивсесвітньоївиставки.
109.
Яким
чином
можебути
представлена
організаціяєдиноїнаціональноїекспозиції на міжнароднихвиставках.
110. Хто є офіційнимиорганізаторамивсесвітніхвиставок.
111. Зобов’язаннякраїни-учасниці в універ¬сальнійвсесвітнійвиставці.
112. Зобов’язаннякраїни-учасницівспеціалізованійвсесвітнійвиставці.
113. Визначенняфандрейзингу, спонсорству, гранту.
114. Визначенняфандрейзингу у виставковійдіяльності.
115. Якийнабіретапіввіддзеркалюєпроцесвиставковогофандрейзингу?
116. Якікатегоріїпроектівпередбачаєпрограма «ТЕМРUS»?
117.Характеристика
Класичної,
Австрійської,
Французької,
Американськоїмоделіфандрейзингу.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о ректора, проректор КНУТД
________________ В.В. Каплун
«___» __________ 2018 р.

ЗАВДАННЯ З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
зі спеціальності 073 «Менеджмент»
освітня програма «Виставковий бізнес»
Варіант № ХХ
1.Тестові завдання (40 балів)
Тестовізавдання (за кожнезавдання 8 балів):
1. Всесвітня асоціація виставкової індустрії – це:
а) діюча галузева організація виставкової індустрії, що охоплює національні та місцеві асоціації в
галузі виставкової діяльності;
б) діюча по всьому світу галузева організація виставкової індустрії, що охоплює міжнародні та
національні асоціації в області виставкової індустрії, а також їх партнерів;
в) організація виставкової індустрії , яка включає в себе місцеві та регіональні об’єднання
партнерів у сфері виставкової діяльності.
2. Основними джерелами доходів організатора виставки-ярмарку є:
а) організаційні внески учасників заходу;
б) оплата учасників за оренду виставкової площі під стенди тадодаткові послуги;
в) всі відповіді вірні.
3. Виставки і ярмарки, в яких іноземні компанії або організації становлять не менш як 10
відсотків загальної кількості учасників, є:
а) з міжнародною участю;
б) міжнародними;
в) національними.
4.Що таке система управління виставковою діяльністю?
а)сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості,
відмінні від властивостей складових елементів;
б)сукупність взаємодіючих елементів;
в) цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів.
5. Виставка – це ?
а) захід, головною метою якого є виявлення успіхів досягнутих різними країнами в одній галузі або
декількох, під час якої як покупці так і відвідувачі є потенційними клієнтами;
б) захід, головною метою якого є представлення товарів широкого вжитку та який діє в установлені
терміни на протязі одного й того ж періоду;
в) захід, що представляє суб'єктів господарювання однієї або декількох галузей і переслідує торгівельнозбутові цілі.

2. Питання проблемного характеру (60 балів)
1.
Історія зародження виставкової діяльності.
2. Особливості виставкових заходів та їх відмінності від інших засобів комунікаційних технологій

Затверджено на засіданні кафедри підприємництва та бізнесу
Протокол № 1 від «18» січня 2018 р.
Зав. кафедри _____________д.е.н., проф. Щербак В.Г.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ (за шкалою ЕСТS)
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді вступника за такими
критеріями.
Кількість балів може бути зниженою за такою системою:
Зауваження
грубі
значні
середнього рівня
незначні (механічні)

Допущені помилки

Бали (-)
21…30
11…20
6…10
1…5
10
5

Відсутність висновків
Відсутність одиниць вимірювання

Бали за тестові питання і теоретичні завдання підсумовуються і
являються кінцевим результатом, що відповідає шкалі оцінювання ЕСТS
національній системі оцінювання.
Оцінка
в балах

Оцінка
за
національною
шкалою

90-100

«5»
Відмінно

Оцінка
А

В

82-89
«4»
Добре

С

75-81

60-66

D
«3»
Задовільно

67-74
35-59
1-34

E

«2»
Незадовільно

FX
F

Оцінка
за шкалою ECTS
Пояснення
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною
кількістю
помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня зкількома
помилками)
Добре
(в цілому правильнеевиконання з
певноюкількістю суттєвих помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значноюкількістю
недоліків)
Достатньо
(виконання задовольняємінімальним
критеріям)
Незадовільно
(з можливістю повторногоскладання)
Незадовільно
(з обов'язковим повторнимкурсом)

Кількість оцінок у шкалі оцінювання ЕСТS є компромісною. Менша
кількість оцінок дала б занадто мало інформації, більша кількість оцінок
означала б певні уточнення, яких не існує, та спричинила б збільшення
механічної роботи у виставленні оцінок. Визначення п'яти прохідних рівнів
оцінок було обране для максимізації значення оцінок «А» та «Е».
УВАГА! Уразі використання заборонених джерел вступник на
вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
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