
Загальні умови проведення вступних іспитів 

 

Для участі у вступних випробуваннях з предметів «Українська мова», 

«Математика», творчих конкурсах з предметів «Рисунок» та «Композиція» 

абітурієнт повинен з’явитися за 15-20 хвилин до початку іспиту. 

При собі обов’язково необхідно мати захисну маску, питну воду (за 

бажанням), а також:  

- для іспитів з предметів «Українська мова»: 2 кулькові ручки з 

чорнилами синього кольору; 

- для іспиту з предмета «Математика»: 2 кулькові ручки з чорнилами 

синього кольору, олівець та лінійку, калькулятор (за бажанням, але не на 

мобільному телефоні); 

- для творчого конкурсу з предмета «Рисунок»: папір (розмір 40х30 см), 

графітні олівці різної твердості, ластик, кнопки; 

- для творчого конкурсу з предмета «Композиція»: папір (розмір 40х30 

см), олівці, пензлі, лінійки, циркуль, лекала, фарби (гуаш, акварель, темпера, 

акрил), палітра, склянка для води. 

Суворо забороняється користуватися під час випробувань довідковою 

літературою, мобільними телефонами та іншими технічними засобами.  

 

Вимоги до виконання робіт 

 з української мови для абітурієнтів,  

які отримали базову загальну середню освіту (9 кл.) 

 

Завдання складено на основі Програми для вступних іспитів з української 

мови, яка розміщена на сайті коледжу. Вступна робота складається з 30 

тестових завдань та 5 письмових завдань конструктивного характеру.  

Виконуючи тестові завдання, абітурієнт повинен проаналізувати 

запропоновані варіанти відповідей і вибрати одну правильну, біля якої 

поставити відповідну позначку. Якщо вступник вважає за потрібне внести 

зміни у відповідь до якогось із завдань, то він може закреслити попередню 

позначку та поставити нову.  

Виконуючи письмові завдання конструктивного характеру, абітурієнт повинен 

виконати їх самостійно, не маючи  при цьому можливості вибору відповідей, та 

записати у відповідній частині бланку. 

Рівень підготовки вступників оцінюється за 100-200-бальною шкалою. 

Складання вступного випробування вважається успішним, якщо абітурієнт 

набрав кількість балів не менше ніж 120. Час виконання роботи – 90 хвилин. 



Вимоги до виконання робіт 

з української мови для абітурієнтів,  

які отримали повну загальну середню освіту (11 кл.), освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,  

здобули ступінь вищої освіти (для денної та заочної форм навчання) 

 

Завдання складено на основі Програми для вступних іспитів з української 

мови, яка розміщена на сайті коледжу. Вступна робота налічує 35 тестових 

завдань. Завдання 1-30 передбачають вибір однієї правильної відповіді. 

Абітурієнт повинен проаналізувати запропоновані варіанти і вибрати один 

правильний, біля якого у бланкові відповіді поставити відповідну позначку. У 

завданнях 31-35 абітурієнт має встановити логічну відповідність між лівою й 

правою колонкою. При виконанні таких завдань у таблиці  біля поданої цифри з 

правої колонки позначити літеру вибраної відповіді з лівої колонки. 

Якщо вступник вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із 

завдань, то він може це зробити, закресливши неправильну відповідь і 

позначивши поряд правильну. 

 Рівень підготовки вступників оцінюється за 100-200-бальною шкалою. 

Складання вступного випробування вважається успішним, якщо абітурієнт 

набрав кількість балів не менше ніж 120. Час виконання роботи – 90 хвилин. 

 

Вимоги до виконання робіт 

з математики для абітурієнтів, 

які отримали базову загальну середню освіту (9 кл.) 

 

 Завдання складені на основі Програми для вступних випробувань, яка 

розміщена на сайті коледжу. Варіанти завдань складаються з трьох частин. 

 Перша частина містить 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді 

(9 завдань з алгебри і 5 завдань з геометрії). Виконуючи тестові завдання, 

абітурієнт повинен проаналізувати запропоновані відповіді, вибрати одну 

правильну та поставити біля неї позначку. Будь-які виправлення у бланку 

недопустимі. Якщо вступник вирішив змінити відповідь у деяких завданнях, то 

правильний варіант можна зазначити в спеціальному місці, розташованому 

внизу бланка відповідей.  

 Друга частина роботи складається з 3 завдань (2 завдання з алгебри і 1 з 

геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається 

виконаним, якщо в бланку записана правильна відповідь (наприклад, число, 

вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення та інше 

абітурієнт виконує на чернетці.   

 Третя частина роботи складається з 2 завдань (1 завдання з алгебри і 1 з 

геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої 

частини вважаються виконаними, якщо абітурієнт зробив розгорнутий запис 

розв’язання завдання з обґрунтуванням кожного етапу і дав правильну 

відповідь. Завдання третьої частини роботи абітурієнти виконують на окремих 

аркушах зі штампом ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ 

«Запорізька політехніка».  



Оцінка за випробування виставляється за шкалою 100-200 балів. 

Складання вступного випробування вважається успішним, якщо абітурієнт 

набрав не менше 120 балів. Час виконання роботи – 90 хвилин. 

 

Вимоги до виконання робіт  

з математики для абітурієнтів, 

які отримали повну загальну середню освіту (11 кл.) 

 

 Завдання складені на основі Програми для вступних випробувань, яка 

розміщена на сайті коледжу. Варіанти завдань складаються з трьох частин.

 Перша частина містить 10 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 

які відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень 

абітурієнтів.  Виконуючи тестові завдання, абітурієнт повинен проаналізувати 

запропоновані відповіді, вибрати одну правильну та поставити біля неї 

позначку. Будь-які виправлення у бланку недопустимі. Якщо вступник вирішив 

змінити відповідь у деяких завданнях, то правильний варіант можна зазначити 

в спеціальному місці, розташованому внизу бланка відповідей.  

 Друга частина роботи складається з 6 завдань, які відповідають 

достатньому рівню навчальних досягнень. Таке завдання вважається 

виконаним, якщо в бланку записана правильна відповідь (наприклад, число, 

вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення та інше 

абітурієнт виконує на чернетці.   

 Третя частина роботи складається з 3 завдань, які відповідають високому 

рівню навчальних досягнень. Завдання третьої частини вважаються 

виконаними, якщо абітурієнт зробив розгорнутий запис розв’язання завдання з 

обґрунтуванням кожного етапу і дав правильну відповідь. Завдання третьої 

частини роботи абітурієнти виконують на окремих аркушах зі штампом ВСП 

«Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка».  

Оцінка за випробування виставляється за шкалою 100-200 балів. 

Складання вступного випробування вважається успішним, якщо абітурієнт 

набрав не менше 120 балів. Час виконання роботи – 90 хвилин. 

 

Вимоги до виконання робіт  

 творчого конкурсу з предмета «Рисунок» для абітурієнтів,  

які отримали базову загальну середню освіту (9 кл.) 

 

Завдання складені на основі Програми для вступних випробувань, яка 

розміщена на сайті коледжу. 

Завдання полягає у виконанні рисунку натюрморту з двох-трьох 

геометричних фігур (куб, піраміда, призма, циліндр, конус). Необхідно виявити 

характер, пропорції, конструкцію та взаємозв’язок основних мас, світлотіньову 

характеристику об'єктів із урахуванням особливостей світлоповітряного 

середовища. 

Вимоги при виконанні завдання: 

- композиційне розміщення зображення групи предметів на площині 

аркуша – доцільне, врівноважене, співрозмірне аркушу; 



- конструктивна побудова форм предметів на площині з урахуванням їх 

просторового положення, збереження пропорцій (внутрішніх і міжпредметних) 

та лінійної перспективи; 

- світлотональне рішення великих форм – встановлення основних 

тональних відношень; 

- визначення меж і пропорцій світлотіньових градацій  з урахуванням 

світлосили та положення джерела світла (світло, напівтіні, власні тіні 

предметів, падаючі тіні від предметів, рефлекси, тло); 

- виявлення цілісної єдності та художньої виразності рисунка предметів з 

урахуванням повітряної перспективи; 

- володіння графічними техніками виконання рисунка. 

Оцінка за випробування виставляється за шкалою 100-200 балів. 

Складання вступного випробування вважається успішним, якщо абітурієнт 

набрав не менше 120 балів.  

Час виконання – 6 академічних годин. 

 

Вимоги до виконання робіт 

 творчого конкурсу з предмета «Композиція» для абітурієнтів,  

які отримали базову загальну середню освіту (9 кл.) 

 

Завдання складені на основі Програми для вступних випробувань, яка 

розміщена на сайті коледжу. 

Завдання полягає в композиційній організації площини заданими 

простими геометричними фігурами (квадрат, коло, трикутник, прямокутник, 

овал тощо) з чітким характером (динаміка чи статика), кольоровою гамою та 

домінантою. Виконуються 2-3 пошукових ескізи графітним олівцем та 

остаточний чистовий варіант у кольорі розміром 18х18 см. Необхідно створити 

композицію у кольорі, використовуючи задані геометричні тіла, що можуть 

множитись та ділитись. Треба досягти гармонійної цілості, пластичної та 

ритмічної побудови, пропорційних співвідношень частин.   

Вимоги при виконанні завдання: 

- відповідність виконаної композиції заданій умові; 

- оригінальність композиційного рішення й цілісність його внутрішньої 

структури: 

- грамотність рішення композиції: 

а) виразність характеру композиції – динаміка чи статика; 

б) підпорядкованість частин в цілому; 

в) наявність композиційного центру (динаміки); 

г) загальна врівноваженість складових  елементів композиції; 

- гармонійність кольорового вирішення композиції, виразність 

композиції в цілому; 

- графічна культура виконання композиції. 

Оцінка за випробування виставляється за шкалою 100-200 балів. 

Складання вступного випробування вважається успішним, якщо абітурієнт 

набрав не менше 120 балів.  

Час виконання – 5 академічних годин. 

 


