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Метою фахового вступного випробування є перевірка відповідності знань, 
умінь і навичок вступників програмним вимогам, з’ясування компетентності та 
оцінка ступеня підготовленості вступників.

Тести для вступників складаються з 50 тестових завдань із комплексу 
фундаментальних та професійно-орієнтованих предметів. За характером 
формування відповідей використовуються завдання закритої та відкритої форм. 
Завдання закритої форми представлені запитаннями, що потребують обрання 
однієї відповіді із запропонованого набору варіантів, вибору відповідності або 
їхньої послідовності. Відкритими є запитання, в яких необхідно коротко 
відповісти на поставлене питання (одним словом чи словосполученням, 
вписати формулу), дати числову відповідь або вказати результат розрахункової 
задачі.

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ТА ЇХНІХ РОЗДІЛІВ, 
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

І. Матеріалознавство

1. Будова дерева.
2. Деревні породи.
3. Вади деревини.
4. Основні властивості деревини.
5. Способи продовження терміну використання деревини.
6. Круглі та пиляні лісоматеріали.
7. Клеї.
8. Конструкційні та облицювальні матеріали.

II. Технологія столярних робіт

1. Основні поняття про різання деревини.
2. Види і конструкції столярних з’єднань.
3. Склеювання та облицювання деревини.
4. Конструкції основних столярних і столярно-будівельних виробів.

III. Технологія роботи на деревообробних верстатах

1. Класифікація та конструктивні елементи деревообробних верстатів.
2. Основи різання на деревообробних верстатах.
3. Верстати для ділення деревини та деревних матеріалів.
4. Верстати для оброблення поверхонь деталей.
5. Верстати для глибинного оброблення деталей.
6. Правила безпеки праці при виконанні робіт на деревообробних верстатах.



IV. Основи галузевої економіки та підприємництва.

1. Ринок як форма існування товарного виробництва.
2. Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки.
3. Витрати виробництва. Собівартість продукції.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТЕСТУВАННЯ)

Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за шкалою 
оцінювання від 100 до 200 балів.

Тести складаються з 50 тестових завдань.
Кожне правильно виконане завдання тесту оцінюється в 2 бали.
Відсутність відповіді або неправильна відповідь на тестове завдання 

оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість тестових балів, яку може набрати вступник, 

правильно виконавши всі завдання тестової роботи, складає 200 балів.
Мінімальна кількість набраних балів для подальшої участі у конкурсному 

відборі складає 160 балів.
Час виконання тестових завдань - 60 хвилин.


