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ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вступних випробувань на навчання для oci6, я к  здобули освггньо- 

квалiфiкацiйний рiвень бакалавр -  з ’ясування рiвня !х теоретичних знань та 

практичних навичок осiб, а також виявлення схильностi до ведення науково- 

дослщницько! та пошуково-аналiтичноi роботи для визначення здатносл 

вступникiв засвоювати вiдповiднi фаховi навчальнi програми.

Випробування проходить у формi спiвбесiди з фахових дисциплш та 

передбачае з ’ясування рiвня теоретичних знань та вщповщносл цих знань 

вимогам спецiальностi «Економжа» (спецiалiзацiя «Управлшня персоналом та 

економжа працi»).

Нинпттнщ стан ринку працi засвiдчуе високу потребу у фахiвцях з 

управлiння персоналом та економжи прац1, якi органiчно поеднують 

економжу та менеджмент на всiх рiвнях органiзацii суспiльноi працi, здатнi 

забезпечувати шновацшний характер дiяльностi установ i пiдприемств сощально- 

трудово! сфери суспшьства.

Особливiсть спецiальностi «Економiка» (спецiалiзацiя «Управлшня 

персоналом та економiка працi») у тому, що тут органiчно поеднуеться економжа 

та менеджмент, психологiя й право. Профешя економiста дае змогу розумгги, якi 

механiзми спрацьовують в економiчному життi суспiльства, як ними необхщно 

управляти, щоб досягати максимальних результатiв. Економiст, у тому ч и ^  

економiст з працi, може вести планово-економiчну роботу, виконувати 

бухгалтерськi, аудиторську фiнансовi операцii на пiдприемствах, в оргашзащях 

та установах усiх форм власносл, ефективно управляти персоналом та сощально- 

трудовими процесами. Опанування ще! спецiальностi дае гарний старт для 

працевлаштування та кар’ерного зростання.

Перевагами спещальносл «Економiка» (спецiалiзацiя «Управлiння 

персоналом та економжа пращ») е:

• затребувашсть випускниюв на ринку пращ;

• ушверсальнють професп;

• високий рiвень оплати працi;

• перспективи швидкого кар’ерного росту;



• можливють самовираження в процес реалУзацп управлшських ршень.

Програма сшвбесщи е складовою нормативно! документацп вищого 

навчального закладу, що забезпечуе тдготовку мапстра галуз1 знань 05 

«Сощальш та поведшков1 науки».

Програма складена за принципами комплексности ушфшацп, сумшност та 

взаемозамшност засоб1в i форм дУагностики, вона е тдставою для надшного та 

об’ективного оцiнювання Приймальною екзаменацшною комiсiею вщповщност' 

рiвня освiтньо-професiйноi тдготовки вступника встановленим вимогам. Змiст 

програми спiвбесiди мае комплексний характер. Склад дисциплш визначено з 

числа тих, я к  формують належний рiвень знань, вмшь i навичок, необхiдний в 

умовах ринково! економiки, враховуючи мiжпредметнi зв’язки.

Порядок спiвбесiди визначаеться Положенням про приймальну комiсiю 

НН1МП ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освiти» НАПН Укра!ни.

Регламент розроблено вiдповiдно до Закону Украши «Про вишу освггу» вУд 

01.07.2014 р. № 1556-VII; Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладiв Укра!ни у 2017 рощ, затверджених Наказом Мшютерства освгги i науки 

Укра!ни вiд 13 жовтня 2016 року № 1236; Положення про приймальну комiсiю 

ДВНЗ «УМО».

Сшвбесщу зi вступниками проводять фаховi атестацiйнi комiсii за 

розкладом, затвердженим Г оловою Приймально! комiсii.

На початку спiвбесiди вступник отримуе 4 питання з основних роздшв 

програми для проведення сшвбесщи та аркуш спiвбесiди. В аркушi сшвбесщи 

вступник заповнюе змiстову частину, записуе завдання та змшт вiдповiдей на 

завдання. Пул, час сшвбесуди члени фахово! атестацшно! комки оцiнюють 

вудповщ та фшсують оцшки в аркушУ сшвбесщи (вуд 0 до 25 балУв за кожну 

вУдповУдь). АркушУ сшвбесщи тсл я  !! завершення пудписуються екзаменаторами 

та вступником i передаються у Приймальну комюш для збершання в особових 

справах вступниюв.



ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ

Тема 1. Основи ринковоТ економжи

Елементи економiчних систем. Ринкова економша вiльноi конкуренцii. 

Сучасна ринкова економша. Соцiально-ринкова економiка.

Поняття та види конкуренцп. Монополiстична конкуренщя.

Сутнiсть власностi. Право власностi та ефективнють ринку. Концепцiя 

переходу до ринково! економiки.

Економiчна роль держави у ринкових умовах. Необхщнють державного 

регулювання економiки. Суб’екти та об’екти державного регулювання 

економiки.

Тема 2. Управлтня персоналом у  cucmeMi менеджменту органЬацт

Роль та значення управлшня персоналом як науки. Людина як суб'ект i 

об'ект управлiння персоналом. Орieнтащя персоналу на корпоративну культуру. 

Особливост та роль персоналу в досягненш конкурентоспроможностi сучасних 

органiзацiй. Проблеми та тенденцп у кадровому менеджмент усппттних компанiй.

Тема 3. Управлтня персоналом як сощальна система

Характерш риси особистосту що пов'язанi з и поведiнкою в органiзацii. 

Поняття особистостт Цщщ'сна. орieнтацiя працiвника. Iндивiд й ш див^альш сть: 

спiльне та вщмшне персоналу. Класифiкацiя персоналу за категорiями та !! 

характеристика: виробничий персонал (робгтники) та управлiнський персонал 

(службовщ), змiст виконуваних функцiй та основш категорii в органiзацiях рiзних 

сфер дiяльностi.

Тема 4. Кадрова полimика i сmраmегiя управлтня персоналом оргашзацй

Поняття та значення кадрово! полгтики в органiзацii. Фактори, що 

впливають на формування кадрово! полiтики та умови !! реалiзацil. Класифiкацiя 

типiв кадрово! полiтики за основними ознаками. Змют кадрово! полiтики на 

рiзних етапах життевого циклу органiзацi!.



Тема 5. Кадрове планування в оргамзащях

Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи 

персоналом на шдприемствт Види планування: стратепчне, тактичне, операцшне 

(поточне). Фактори, що впливають на визначення потреб у персонала Поняття 

маркетингу персоналу та його функцп.

Тема 6. Оргашзащя набору та eiddopy персоналу

Змшт процесу набору та наймання пращвниюв. Основш джерела шформацп 

про вакансп. Визначення вакантних мюць. Формування вимог до претенденлв. 

Професюграма: модель сшвробггника i модель посади. Залучення персоналу: 

створення бази даних квалiфiкованих кандидатов для вщбору. Характеристика 

джерел залучення кандидат. Роль кадрових агентств.

Професiйна орieнтацiя та профорieнтацiйна робота. Методи та форми 

професшноУ орieнтацiУ. Профорieнтацiя: суть i завдання, органiзацiя роботи. 

Методи управлшня професiйною орieнтацieю працiвникiв. Зарубiжний досвiд.

Тема 7. Оргамзування дiяльнoстi та функци служб персоналу

Призначення та роль сучасних служб персоналу в оргашзащУ. Стан, 

проблеми i тенденщУ розвитку кадрових служб. Основш функцп та 

вщповщальнють кадрових служб. Статус, оргашзацшна побудова та принципи 

розподшу повноважень мiж працiвниками кадрових служб.

Тема 8. Формування колективу оргашзацй

Колектив як сощальна групи. Ознаки колективу: еднють мети, умовна 

вщокремлешсть, оргашзацшна та територiальна едшсть. Функцii колективу та 

його рiзновиди в органiзацii. Роль керiвника та менеджера з персоналу у 

формуванш колективу. Види структур трудового колективу: функцюнальна, 

професiйно-квалiфiкацiйна, соцiально-демографiчна, вiкова, сощально- 

психологiчна, соцiально-класова. Колектив як вища форма внутроопньоУ оргашзащУ 

групи. Ознаки колективу. Принципи та етапи процесу створення трудового 

колективу.



Тема 9. Згуртоватсть та сощальний розвиток колективу

Згуртованость колективу: сутность i стадп. Особливостi управлiння 

персоналом на етапах розвитку колективу. колективи згуртовано, розчленованi та 

роз'еднано. Фактори, що впливають на згуртованiсть колективу. Поняття про 

команду та командну роботу в управлонно персоналом. Колектив та команда: 

спольне та вод'емне.

Тема 10. Ощнювання персоналу в оргатзаци

Ощнювання персоналу в сучасной оргашзацп. Сутнiсть та розновиди 

оцiнювання персоналу за цiлями. Критерii-та методи ощнювання персоналу. 

Якосно, кiлькiснi та комбоновано методи дiлового оцiнювання працiвникiв 

оргашзацп. Основно принципи ефективного дiлового ощнювання працовников. 

Оцiнювання якостi роботи рiзних категорiй персоналу. Методи оцiнювання 

управлонського персоналу: за дiловими якостями.

Тема 11. Управлтня розвитком i рухом персоналу оргатзаци

Загальний i професойний розвиток персоналу. Сутнiсть та завдання 

професiйного розвитку персоналу. Виявлення та аналозування потреб персоналу. 

Навчання персоналу. Програми подготовки персоналу. Професiйна подготовка, 

пiдвищення квалiфiкацii, переподготовка. Пiслядипломна та додаткова освгга. 

Стажування. Змост понять «самоосвота», «саморозвиток». Перспективи 

професойного зростання в Украшо.

Поняття про трудову кар'еру та службове зростання. Планування та 

управлоння службовою кар'ерою працовников. Модело кар'ери: горизонтальна та 

вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкость кар'ери. Створення 

водповодних умов для кар'ерного зростання працовников.

Тема 12. Сощальне партнерство в оргатзаци

Соцоальне партнерство як засоб узгодження онтересов роботодавця о 

працовников. Механозм функцоонування системи соцоального партнерства: функцп о 

завдання, законодавча база. 1нтереси роботодавця о працовников: стльность о 

розбожность, омоворность виникнення о загострення конфлоктов.



Колективний догов1р як зашб змщнення сощального партнерства. Сторони 

та змют колективного договору. Порядок укладання та реестрацп колективного 

договору. Строк чинност колективного договору та контроль за його 

виконанням.

Тема 13. Ефективмсть управлшня персоналом

Система економ1чних, сощальних та оргашзацшних показниюв управлшня 

персоналом: сутшсть та змют. Критерп ефективност управлшня персоналом. 

Комплексна ощнка ефективност управлшня персоналом: сутшсть, переваги та 

недолши у застосуванш. Методи ощнювання ефективност р езу л ьтат  роботи 

персоналу.

Тема 14. Шдприемництво

Сутнють шдприемництва та його оргашзацшно-економ1чш форми. Витрати 

та результати тдприемницько!' д1яльност1. Продуктивнють пращ. Прибуток та 

рентабельнють. Економ1чна рента та и види. Регулювання тдприемницько!' 

д1яльност1. М1жнародна шдприемницька д1яльн1сть.

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Р1ВНЯ ЗНАНЬ АБ1ТУР1СНТ1В 

Роздiл «Основ» менеджменту»

1. Сутшсть, роль та методолопчш основи менеджменту.
2. Оргашзацп як об’екти управлшня.
3. Функцп та технолопя менеджменту.
4. Планування як загальна функщя менеджменту.
5. Оргашзування як загальна функщя менеджменту.
6. Мотивування як загальна функщя менеджменту.
7. Управлшсью ршення.
8. 1нформащя i комушкацп у менеджмента
9. Керiвництво та лидерство.
Ю.Оргашзацшш змiни та ефективнiсть менеджменту.

Роздш «Управлiння персоналом»
11. Управлiння персоналом у системi менеджменту органiзацiй.
12. Формування колективу оргашзацп.
13.Згуртованють та соцiальний розвиток колективу.
14. Кадрова политика органiзацii.
15. Служби персоналу: органiзацiя та функцii.
16. Кадрове планування в оргашзащях.



17.Оргашзащя набору та вщбору кадрiв.
18.Ощнювання та атестацiя персоналу.
19. Управлiння процесом розвитку та рухом персоналу.
20. Управлшня процесом вившьнення персоналу.
21. Управлiння персоналом як галузь наукових знань та сфера практично! 

дiяльностi.
22. Управлiння персоналом: юторична ретроспектива та сучаснi погляди.
23. Методолопя управлiння персоналом.
24. Служба персоналу та кадрове дшоводство.
25. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.
26. Сощально-психолопчш аспекти управлшня персоналом
27. Планування та формування персоналу, кадрова полггика органiзацii. 
28.Оцiнювання персоналу.
29. Методи оцiнювання персоналу.
30. Розвиток персоналу: первинна професшна пiдготовка, тд в и тттення 

квалiфiкащ! та перепiдготовка
31. Управлiння умовами пращ та робочим часом.
32. Регулювання трудово! дiяльностi.
33. Економiчна та соцiальна ефективнють управлiння персоналом.

Роздiл «Економжа та фшанси пщприемств»

34. Пщприемство як суб’ект та об’ект ринкових вiдносин.
35. Виробнича потужнiсть шдприемства.
36. Планування виробничо! дiяльностi шдприемства.
37. Матерiально-технiчне забезпечення шдприемства.
38.Основш фонди шдприемства.
39. Трудовi ресурси та стимулювання працi робiтникiв.
40. Фiнансовi результати дiяльностi шдприемства.

Роздiл «М отивування персоналу»

41. Мотивування персоналу як складова ринкових вщносин.
42.Змiстовнi теорii мотивування персоналу.
43. Процесуальш теорii мотивацii.
44. Види мотиващ! за основними групами потреб 
45.Заробггна плата, !! мiсце в мотивацшному механiзмi
46. Мотивуюча роль системи оплати пращ. Оргашзащя премiювання персоналу
47. Доплати та надбавки до заробггно! плати.
48. Нетрадицшш методи мотивування персоналу.
49. Методи нематерiального мотивування персоналу
50. Дшове оцiнювання персоналу та його мотивуюча роль

Роздiл «Ринок пращ»
51. Ринок працi в економiчнiй системi.
52.1нфраструктура ринку працi.



53. Внутрiшньофiрмовий ринок пращ.
54. Сукупна пропозицiя на ринку пращ.
55.1ндивгдуальний та сукупний попит на робочу силу.
56.Механгзм функцiонування ринку працi.
57.Забезпечення зайнятостг населення.
58. Безробiття, його форми та причини.
59. Правове, iнформацiйно-аналiтичне та наукове забезпечення ринку пращ. 
60.Органи державного впливу на ринок пращ.

ТЕСТОВ1 ЗАВДАННЯ

1) Що означае поняття мтрудовi ресурси" як економiчна категорiя?
а) населення працездатного вiку - як зайняте, так i не зайняте в 

суспгльному виробництвi;
б) населення, яке володiе фiзичними та гнтелектуальними здiбностями 

вiдповiдно до умов поновлення робочо! сили;
в) особи непрацездатного вшу, я к  зайнятi в економгщ;
г) всi працiвники, я к  виконують виробничi та управлiнськi операцп та 

зайнятi переробкою предметiв пращ з використанням засобiв працi.

2) Здатнгсть до квалiфiкованоi працi певно! професii -  це:
а) загальна працездатнiсть;
б) спецiальна працездатнiсть;
в) професгйна працездатнiсть;
г) квалiфiкацiя пращвника.

3) Внутрпттнш ринок працi - це:
а) система сощально-трудових вгдносин, яка обмежена рамками однiеi або 

декглькох органiзацiй;
б) частина сукупного ринку пращ, яка охоплюе сферу обггу робочо! сили 

мiж однотипними оргашзащями;
в) система соцiально-трудових вгдносин, яка обмежена межами одше! 

оргашзацп
4) Первинний ринок працi характеризуеться:

а) найбгльш привабливими видами робгт або такими, яi забезпечують
стабшьшсть зайнятостi, високий рiвень оплати, можливгсть
професiйного росту;

б) найбiльш привабливими видами робгг при обмеженi перспектив 
професшного росту;

в) роботами, де вгдсутня гарантгя зайнятостг, низький ргвень заробгтно! 
плати, обмеженг перспективи професшного росту.

5) До елементгв зовнгшнього середовища оргашзацп вгдносяться:
а) зв'язок з профспглками, акцгонерами;
б) участь персоналу в прибутках, залучення його до прийняття ргшень 

щодо вдосконалення робочого мгсця;
в) взаемозв'язок з державою, мгсцевою владою, ринком пращ.



6) Я м  юнують види безробiття населення?
а) структурне та фрикцшне;
б) офщшне та конституцiональне;
в) технолопчне, економiчне та молодiжне;
г) Bci вiдповiдi вiрнi.

7) Як називаю ться особи, я м  шукають роботу за допомогою  служб 
зайнятосм?

а) безробпш;
б) зайнятi;
в) робоча сила;
г) кадри.

8) Що таке трудовий потенцiал як соцiально-економiчна категорiя?
а) професiйна працездатнiсть певно! сукупност працiвникiв;
б) сукупнiсть рiзних якостей, що визначають працездатнiсть людини;
в) здатнють людини до працi, що потребуе певно! квалiфiкацii;
г) здатнють людини лише до неквалiфiкованоi пращ.

9) Що означае поняття "зайнятють населення"?
а) включення працiвника у конкретну роботу;
б) дiяльнiсть громадян для задоволення особистих та суспшьних потреб;
в) дiяльнiсть громадян, яка приносить !м заробiток;
г) дiяльнiсть громадян для задоволення особистих потреб.

10) Чисельнють незайнятих громадян, яю звернулися за сприянням у 
працевлаштуванш до центрiв зайнятостi, визначае поняття:

а) безробпш громадяни;
б) робоча сила сусптьства; .
в) економiчно активне населення;
г) зареестрований ринок пращ

11) Частина населення, яка забезпечуе пропозищю робочо! сили для виробництва 
товарiв та послуг - це:

а) трудовi ресурси;
б) економiчно активне населення;
в) зайнят працiвники;
г) персонал шдприемства.

12) Яка категор1я населення не належить до складу трудових ресурсiв?
а) працюючi шдлпки;
б) непрацюючi пенсiонери;
в) працюючi пенсiонери по старосту
г) швалщи працездатного вiку.

13) До яко! категорй належать особи, ям самостiйно забезпечують себе роботою?
а) безробпну
б) робоча сила;
в) зайняту
г) трудовi ресурси.

14) В якш послiдовностi розвивалися концептщ управлiння персоналом?
а) "використання трудових ресурсiв", "управлiння персоналом", "управлшня 

людськими ресурсами", "управлiння людиною";



б) "управлшня персоналом", "управлшня трудовими ресурсами",
"використання трудових ресурсiв", "управлiння людиною";

в) "управлiння трудовими ресурсами", "управлшня людиною", "управлшня 
персоналом", "використання трудових ресуршв";

г) "управлшня людиною", "управлшня трудовими ресурсами", 
"використання трудових ресуршв", "управлшня персоналом".

15) Я к  шдходи (доктрини) до управлшня сформувалися в XX столгт?
а) економiчна, оргашзацшна, технологiчна, гуманiстична;
б) використання трудових ресуршв, управлiння персоналом, управлiння 

людськими ресурсами, управлiння людиною;
в) наукового управлшня, людських вiдносин, контрактацн индивидуально! 

вiдповiдальностi, командного менеджменту;
г) науково! органiзацii працi, економiчноi людини, руху за гуманш 

стосунки, активiзацп людського фактора.
16) В якiй концепцн управлiння персоналом людина розглядаеться як 
невщновний ресурс або елемент сощально! оргашзацн?

а) "управлiння людиною";
б) "управлшня персоналом";
в) "управлшня людськими ресурсами";
г) "використання трудових ресуршв".

17) В якш концепцн людина розглядаеться через посаду, а управлшня 
здшснюеться через адмшютративш мехашзми?

а) "управлшня персоналом";
б) "управлшня людськими ресурсами";
в) "управлшня людиною";
г) "використання трудових ресуршв".

18) Якш концепцн управлшня персоналом притаманне виконання традицшних 
функцш кадрових служб?

а) "управлшня людськими ресурсами на шдприемствГ';
б) "управлшня людиною";
в) "управлшня персоналом" ":
г) "використання трудових ресуршв.

19) До яко! концепцн належить професiоналiзацiя сфери управлшня персоналом 
та орiентацiя на ц ш  оргашзацн?

а) "управлiння людськими ресурсами на шдприемствГ';
б) "управлiння людиною";
в) "управлшня персоналом";
г) "використання трудових ресуршв

20) Мета дисциплши «Управлшня персоналом» - це:
а) поглибити i розширити знання студентiв у галузi управлiння трудовими

ресурсами регюну;
б) поглибити знання студентiв у галузi управлiння процесами вiдтворення

робочо! сили та регулювання трудово! поведшки працiвникiв;
в) сформувати у студенлв систему знань, умiнь i навичок з управлшня

персоналом оргашзацн.



ПРОБЛЕМ Н1 ЗАДАЧ1

1. Спробуйте створити перелш потреб випускника вищого учбового закладу, 
який щойно отримав диплом i шукае роботу за фахом. Яю вимоги ставить вш до 
майбутньо! роботи?

Завдання: Складiть структуру потреб i розподiлiть !х за ступенем важливосЦ.

2. Соцiальнi норми -  це:
A. Це засоби, що певною мiрою зближують цiннiснозначиме, необхщне, 

належне з життям, iз практикою життедiяльностi людини та спiвпрацi члешв 
групи

Б. Це iсторично обумовленi суспшьним буттям вимоги до дiяльностi та 
вщносин iндивiдiв, соцiальних груп, клашв i суспiльних iнститутiв, що 
виражають суспiльну необхiднiсть оргашзацп дiяльностi та вщносин вщповщно 
до об’ективних умов

B. Це сукупнiсть соцiально спрямованих положень i чинникiв, що служать 
орiентуючою основою для поведiнки людини в суспiльствi

Г. Це конкретш соцiальнi вимоги, що стосуються моделi индивидуально! та 
групово! поведiнки

3. На думку А.А. Томпсона й А.Дж. Стрикленда гарних р езу л ьтат  
компашя досягае в тому випадку, якщо:

A. Оргашзацшна культура забезпечуе заохочення автономност та 
шдприемливостё персоналу

Б. Оргашзацшна культура спрямовуе на забезпечення зв’язку зi 
споживачами

B. 1снуе повна вщповщшсть мiж культурою та довгостроковими планами, а 
сильна корпоративна культура та ii зв’язок зi стратепею фiрми е значними 
важелями управлшня персоналом з метою полштттення його роботи

Г. Органiзацiйна культура допомагае людям в оргашзацп дiяти осмислено, 
забезпечуючи впровадження !х поведiнки, ототожнювати себе з органiзацiею та 
вщчувати деякий емоцiйний зв’язок iз нею

4. Ценностями персоналу японських компанiй:
A. Колективне прийняття рiшень i колективна вiдповiдальнiсть
Б. Постiйна присутшсть керiвництва на виробництвi
B. Встановлення неформальних стосункiв iз пiдлеглими та рядовими 

пращвниками
Г. Особлива увага -  члену оргашзацп як особистосту персоналiзацiя 

органiзацiйних вiдносин, взаемна довiра
Д. Г армонiя -  найвище вiд усього, вiдданiсть iдеалам фiрми
Е. Установка на iнiцiативу тдлеглих, вiдмова вщ жорсткого формального 

контролю

5. Елементами базових свiтоглядiв працiвникiв е:
А. Очшування



Б. Звича!
В. Обряди 
Г. Стосунки 
Д. М1фолопя 
Е. Мотивованють

6. Отримавши термшове завдання вщ замовника, що в раз1 устш ного 
виконання общяло суттев1 прибутки, кер1вництво страхово! ф1рми виршило 
посилити мотиващю тдлеглих, зад1яних в цьому проект^ У раз1 своечасного та 
якюного виконання, була общяна оплачувана двотижнева вщпустка на Гава! 
разом i3 шм'ями. Кер1вництво було вражене тдсумками - нав1ть деяк  крашд 
агенти не виконали плану. Виявилось, що перспектива покати на вiдпочинок у 
мальовничий куточок свiту навiть за чужий кошт, але з сiм'ями, далеко не вшма 
була сприйнята як винагорода. Запитання: Який мотивуючий фактор 
запропонували б ви?

7. В управлшськш практицi мае мiсце уявлення, що нерiвнiсть тдттттовхуе 
людей до тдвищ ення результатiв дiяльностi. Згiдно теорп справедливостi, 
навпаки, людина вiдчувае задоволення в ситуацп справедливостi (рiвностi). 
Завдання: Яка з цих альтернатив, на вашу думку, вщповщае дшсносл? 
Пояснпъ.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СП1ВБЕС1ДИ)

Вступне випробування (ствбесщ а) проводиться у строки, передбачет Правилами 
прийому до ДВНЗ УМО НАПН Украши.

На спiвбесiду вступник з'являсться з паспортом. На початку ствбесщ и вступник 
отримуе 2 питання, я к  мiстять завдання з предметсв програми для проведення спiвбесiди, та 
аркуш спiвбесiди. В аркушi ствбесщ и вступник заповнюе змiстову частину, записуе завдання 
з отриманих ним питань та вщповвд на завдання. Пщ час спiвбесiди члени фахово'1 
атестащйно'1 комсп оцiнюють вiдповiдi та фтсую ть оцiнки у аркушi спiвбесiди.

На складання ствбесщ и вщводиться 1 година 30 хвилин (90 хвилин).
За результатами вступного випробування (ствбесщ и) проводиться ощнка рiвня 

фахових знань за наступними критерiями (див. табл. 1).
Таблиця 1

Шкала критерпв ощнки рiвня фахових знань абiтурiентiв

За шкалою 
утверситету Визначення Характеристика вiдповiдей абiтурiента

0-20 бали Незадовiльний

Абiтурiент не усвiдомлюе змiсту питань, тому його 
вщповвд не мають безпосереднього вiдношення до 
поставлених питань. Повна вщ суттсть умiння 
мiркувати. Правильтсть та повнота вiдповiдей на 
питання становить < 50%. У абiтурiента вщсутня 
просторова уява, необхiдна для вщповвд на запитання.

20-50 балiв Задовшьний

Вiдповiдi на питання носять фрагментарний характер, 
характеризуются вщтворенням знань на рiвнi 
запам'ятовування. Абiтурiент поверхово володiе 
умiнням мiркувати, його вiдповiдi супроводжуються 
цругорядними мiркуваннями, якi iнколи не мають 
безпосереднього вщношення до змiсту питань. 
Правильтсть та повнота вщповщей на питання 
становить < 75%. Абiтурiент погано володiе засобами 
вiдтворення.

50-90 балiв Достатнiй

У вщповщях на питання допускаються деякi неточности 
або помилки непринципового характеру. Абiтурiент 
демонструе розумiння навчального матерiалу на рiвнi 
аналiзу властивостей. Правильнiсть та повнота 
вщповщей на питання становить >75%. Вщповвд на 
питання мютять окремi неточностi i незначнi помилки.

90-100 балiв Високий
Абiтурiент дае правильнi вiдповiдi на питання. Його 
вщповвд свiдчать про розумшня навчального матерiалу. 
Повнота та правильтсть вщповщей на питання ~ 100%.

Якщо абiтурiент пiд час вступного випробування з конкурсного предмету набрав вщ 0 
до 20 балiв, то дана кшьюсть балiв вважаеться не достатньою для вiдбору для рекомендацп до 
зарахування до ДВНЗ УМО НАПН Укра1ни.

Оцiнювання рiвня знань абiтурiентiв проводиться кожним iз ч летв  фахово'1 атестащйно'1 
комсп окремо, вщповщно до критерпв оцiнювання. На пiдставi результатiв спiвбесiди фахова 
атестацiйна комiсiя приймае рiшення: «допустити до фахового вступного випробування» або ж 
«не допустити до фахового вступного випробування» вступника.


