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ПРОГРАМА 

додаткових вступних випробувань за спеціальностями спрямованості  «Техніч-

ні науки»: 

для вступу бакалаврів на напрями підготовки, що відсутні у додатку   4 

правил прийму до ДонНТУ та КІІ ДонНТУ у 2015 році «Перелік напрямів 

для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рі-

вень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

(ступеня магістра) за спорідненою спеціальністю» або не є спорідненими за 

обраним освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (ступеня магістра) 
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ВСТУП 

 

Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-

орієнтованих дисциплін  та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін те-

хнічних спеціальностей ДонНТУ за освітньо-професійними програмами підго-

товки бакалаврів напрямків, що наведені у додатку 5 Правил прийому до Дон-

НТУ у 2015 р. та у ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ 

№527659 від 25.11.2014) на провадження освітньої діяльності у Державному 

вищому навчальному закладі ―Донецький національний технічний університет‖  

(ДВНЗ «ДонНТУ») та затверджена на засіданні приймальної комісії 16 квітня 

2015 (протокол №5). 

Програма вступного іспиту є основним документом Приймальної комісії 

ДонНТУ, який визначає зміст та порядок атестації студентів, що закінчили по-

вний курс для вступу на напрями , що відсутні у додатку   4 правил прийму до 

ДонНТУ у 2015 році «Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здо-

були освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо- квалі-

фікаційного рівня спеціаліста (ступеня магістра) за спорідненою спеціальніс-

тю» або не є спорідненими за обраним освітньо-кваліфікаційного рівнем спеці-

аліста (ступеня магістра) та що бажають продовжити навчання для здобуття 

кваліфікації «спеціаліст» або «магістр» за спеціальностями, що наведені у до-

датку   1 правил прийму до ДонНТУ у 2015 році «Перелік напрямів для прийо-

му на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, 

для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста (ступеня магістра). 

Спеціальності ДонНТУ, що віднесені решенням приймальної комісії від 

16 квітня 2015 до спрямованості «технічні науки»: 

7(8).04010301 – геологія;  

7(8).05030101 - розробка родовищ та видобування корисних копалин (за спосо-

бами видобовування)  

7(8).05030102 - шахтне і підземне будівництво  

7(8).05030103 - буріння свердловин  

7(8).05030104 - маркшейдерська справа  

7(8).05030301- збагачення корисних копалин  

7(8).08010101 - геодезія  

7(8).08010103 - землеустрій та кадастр  

7(8).08010105 - геоінформаційні системи і технології  

7(8).05040101 - металургія чорних металів  

7(8).05040102 - металургія кольорових металів  

7(8).05040104 - обробка металів тиском  

7(8).05040106 - промислова теплотехніка  
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7(8).05040301 - прикладне матеріалознавство  

7(8).05040304 - металознавство  

7(8).05040305 - термічна обробка металів  

7(8).05060101 - теплоенергетика  

7(8).05060103 - теплові електричні станції  

7(8).05060105 - енергетичний менеджмент  

7(8).05070101 - електричні станції  

7(8).05070102 - електричні системи і мережі  

7(8).05070103 - електротехнічні системи електроспоживання (за видами)  

7(8).05070204 - електромеханічні системи автоматизації та електропривод  

7(8).05070205 - електромеханічні системи геотехнічних виробництв  

7(8).05040106 - промислова теплотехніка  

7(8).05020101 - комп’ютеризовані системи управління та автоматика  

7(8).05020201 - автоматизоване управління технологічними процесами  

7(8).05080202 - електронні системи  

7(8).05090103 - радіоелектронні пристрої, системи та комплекси  

7(8).05090302 - телекомунікаційні системи та мережі  

7(8).05100304 - прилади і системи екологічного моніторингу  

7(8).17010201 - системи технічного захисту інформації, автоматизація її оброб-

ки  

7(8).04030301 - системний аналіз і управління  

7(8).05010101 - інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)  

7(8).05010104 - системи штучного інтелекту  

7(8).05010105 - комп’ютерний еколого-економічний моніторинг  

7(8).05010201 - комп’ютерні системи та мережі  

7(8).05010202 - системне програмування  

7(8).05010203 - спеціалізовані комп’ютерні системи  

7(8).05010301 - програмне забезпечення систем  

7(8).05010302 - інженерія програмного забезпечення  

7(8).04010601 - екологія та охорона навколишнього середовища  

7(8).05050201 - технології машинобудування  

7(8).05050205 - гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика  

7(8).05050301 - металорізальні верстати та системи  

7(8).05050308 - підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні ма-

шини і обладнання  

7(8).05050309 - гірничі машини та комплекси  

7(8).05050311 - металургійне обладнання  

7(8).05050315 - обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів  
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7(8).05130104 - хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних ма-

теріалів  

7(8).05130105 - хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів  

7(8).05130108 - хімічні технології високомолекулярних сполук  

7(8).18010010 - якість, стандартизація та сертифікація  

 

Атестація вступника проводиться у формі іспиту, який  комплексно пере-

віряє знання та вміння бакалавра з фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін технічного рівня, а також враховує вимоги до його 

освітнього рівня. Форма проведення іспиту - письмова. 

У разі отримання атестації «зараховано»- абітурієнт допускається до фа-

хових вступних випробувань за обраною спеціальністю освітньо- кваліфіка-

ційного рівня спеціаліста (ступеня магістра). У разі отримання атестації «не 

зараховано» - абітурієнт не допускається до наступних  фахових вступних ви-

пробувань. 

До складу професійно-орієнтованих дисциплін, з яких проводиться 

вступний іспит, віднесено такі науки: «Вища математика», «Фізика», «Теорети-

чні основи електротехніки», «Іноземна мова», «Теоретична механіка», «Філо-

софія», «Ділова українська мова», «Економічна теорія», «Інформатика», «Істо-

рія України» . 

Метою контролю є виявлення рівня знань за спеціальними дисциплінами. 

Рівень знань визначається за здібностями студентів вирішувати теоретичні та 

практичні питання. 

Атестація вступників проводиться в терміни, визначені приймальною ко-

місією ДВНЗ «ДонНТУ». 
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Розділ 1.  Вища математика 

 

 1. Визначники різних порядків, означення, властивості, обчислення. [1-10]. 

 2. Матриці, види матриць, лінійні операції, множення та обертання матриць. 

[1-10]. 

 3. Системи лінійних рівнянь, розв’язування методами Крамера, Гауса, матрич-

ним. [1-10]. 

4. Вектори, способи завдання, лінійні операції з векторами. Скалярний, вектор-

ний та змішаний добутки, властивості. [1-10]. 

5. Пряма на площі, різні задачі. [1-10]. 

6. Лінії другого порядку. Властивості, рівняння, застосування. Поняття про 

спрощення загальних рівнянь ліній другого порядку. [1-10]. 

7. Декартова та полярна системи координат. [1-10]. 

8. Пряма та площина у просторі, взаємне розташування, різні задачи. [1-10]. 

9. Множини, дії з ними, відображення множин, чисельні множини, послідов-

ність, функція. Класифікація функцій, основні елементарні функції. [1-10]. 

10. Границя послідовності та функції. Нескінчено малі та великі функції.  Тео-

реми про нескінчено малі та границі. [1-10]. 

11. Неперервність функції. Означення, класифікація точок розривів, теореми 

про неперервні функції. [1-10]. 

12. Порівняння нескінчено малих. [1-10]. 

13. Техніка знаходження границь. Стандартні границі (перша та друга). [1-10]. 

14. Похідна, означення, практичні тлумачення, прості задачі на похідну та її за-

стосування. [1-10]. 

15. Правила диференціювання. Диференційованість і неперервність. [1-10]. 

16. Диференціювання основних елементарних функцій. Неявні та параметрич-

но задані функції. [1-10]. 

17. Еластичність функції, властивості, зв’язок з диференційованістю. [1-10]. 

18. Похідні вищих порядків. [1-10]. 

19. Диференціал, геометричне тлумачення. Інваріантність форми першого ди-

ференціала. Застосування. [1-10]. 

20. Теореми про диференційовані функції (Ролля, Лагранжа, Лопиталя). [1-10]. 

21. Формули Маклорена і Тейлора. [1-10]. 

22. Похідні та елементи поведінки функцій (монотонність, екстремум, опук-

лість). Асимптоти. Загальна схема дослідження функції. [1-10]. 

23. Первісна і невизначений інтеграл, властивості. [1-10]. 

24. Стандартна техніка невизначеного інтегрування. Інтеграли, які не виража-

ються через елементарні функції. [1-10]. 
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25. Визначений інтеграл, означення, властивості. Практичне тлумачення, прості 

практичні задачі. [1-10]. 

26. Похідна інтегралу зі змінною верхньою межею. Формула Ньютона-

Лейбниця[ 1-10]. 

27. Стандартна техніка визначеного інтегрування. [1-10]. 

28. Геометричні та фізичні застосування визначеного інтегралу (площа, довжи-

на лінії та інші). [1-10]. 

29. Невластиві інтеграли з нескінченними межами інтегрування та від необме-

жених функцій. Дослідження на збіжність. Ознаки збіжності. [1-10]. 

 

Розділ 2. Фізика 

 

1. Механічний рух та його види. Система відліку. Способи вимірювання до-

вжини і часу. Відносність механічного руху. Траєкторія руху [56-61]. 

2. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. 

Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей [56-

61].  

3. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. 

Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях 

тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху[56-61].  

4. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час 

вільного падіння тіл[56-61]  

5. Закони динаміки. Другий закон Ньютона[56-61].  

6. Сила тяжіння[56-61]. 

7. Закон Архімеда[56-61]. 

8. Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Ме-

ханічна робота та потужність[56-61]. 

9. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння 

гармонічних коливань. [56-61]. 

10. Пружинний маятник та період його коливань. [56-61]. 

11. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопро-

цеси. [56-61]. 

12. Внутрішня енергія тіл. Робота й кількість теплоти. [56-61]. 

13. Закон Ома. Робота та потужність електричного струму. [56-61]. 

14. Напруженість електричного поля. Закон Кулона. [56-61]. 

15. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індук-

тивність. [56-61]. 
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Розділ 3. Теоретичні основи електротехніки 

  

1. Електричні кола постійного струму, розкрити переваги та недоліки, об-

ласть застосування. Простіше коло: схеми – принципова та заступна.[71-72] 

2. Поняття та умовно-позитивні напрямки ЕРС, струму та напруги. Оди-

ниці вимірювання. [71-72] 

3. Проаналізувати закон Ома для ділянки кола. Формула для знаходження 

опору провідника постійного перерізу. Формули для знаходження потужності 

та енергії, витраченої в опорі. [71-72] 

4. Проаналізувати закони Кірхгофа, їх фізичний зміст. Приклади складан-

ня рівнянь по цим законам до різних кіл. [71-72] 

5. Дати оцінку режимам генерування та приймання електроенергії джере-

лами ЕРС. Ознаки роботи джерела ЕРС генератором та приймачем електроене-

ргії. [71-72] 

6. Дати оцінку послідовному з’єднанню приймачів. Схема, формули для 

еквівалентного опора, напруги, потужності. Закон Ома. Переваги та недоліки 

з’єднання. Область застосування. [71-72] 

7. Дати оцінку паралельному з’єднанню приймачів. Схема, формули для 

еквівалентної провідності, струму, потужності. Закон Ома. Переваги та недолі-

ки з’єднання. Область застосування. [71-72] 

8. Дати оцінку змішаному з’єднанню приймачів. Розрахунок кола з змі-

шаним з’єднанням приймачів. Формула переходу від еквівалентного опора до 

провідності та навпаки. [71-72] 

9. Проаналізувати однофазні електричні кола змінного струму: переваги 

та область застосування. Промислове одержання синусоїдних ЕРС, напруги та 

струму. [71-72] 

10. Однофазні кола: ЕРС, напруга, струм. Відношення між миттєвими, ам-

плітудними, діючими значеннями напруги, струму та ЕРС. [71-72] 

11. Дати зображення синусоїдних ЕРС, напруги та струму формулами, ча-

совими та векторними діаграмами, комплексними числами. Кут зсуву фаз. [71-

72] 

12. Дати аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому 

підключенні у коло змінного струму резистивного елемента (схема, формули та 

діаграма напруги, струму і миттєвої потужності). [71-72] 

13. Аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підк-

люченні у коло змінного струму індуктивного елемента (схема, формули та діа-

грама напруги, струму і миттєвої потужності, поняття реактивної індуктивної 

потужності). [71-72] 
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14. Аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підк-

люченні у коло змінного струму ємнісного елемента (схема, формули та діаг-

рама напруги, струму і миттєвої потужності, поняття реактивної ємнісної по-

тужності). [71-72] 

15. Обгрунтувати закони Кірхгофа на змінному струмі. Складання синусої-

дних ЕРС. [71-72] 

16. Обгрунтувати послідовне з’єднання резистивного, індуктивного та єм-

нісного елементів у колі змінного струму. Векторна діаграма. Трикутники на-

пруги та опорів. Закон Ома (комплексна форма та її еквіваленти для модулів). 

[71-72] 

17. Обгрунтувати паралельне з’єднання резистивного, індуктивного та єм-

нісного елементів у колі змінного струму. Векторна діаграма. Трикутники 

струмів та провідностей. [71-72] 

18. Оцінити вплив відношень індуктивності та ємності на процеси у колах 

змінного струму при послідовному та паралельному з’єднанні елементів. Резо-

нанси напруги та струму. [71-72] 

19. Дати оцінку енергетичним процесам у колах постійного та змінного 

струмів. Поняття активної, реактивної та повної потужності, ККД та коефіцієн-

та потужності. Формули для активної, реактивної та повної потужності для 

приймача у колі постійного та однофазного змінного струму. [71-72] 

20. Проаналізувати закон Ома для ділянки кола. Формула для знаходження 

опору провідника постійного перерізу. Формули для знаходження потужності 

та енергії, витраченої в опорі. [71-72] 

 

 

Розділ 4.  «Іноземна мова» Англійська 

 

ТЕМА 1. Present Simple [48-55]. 

ТЕМА 2. Present Continuous [48-55]. 

ТЕМА 3. Present Perfect [48-55]. 

ТЕМА 4. Past Simple [48-55]. 

Розділ 5. Теоретична механіка 

 

1. Основні поняття та аксіоми статики [73-75]. 

2. Плоска та просторова системи сил [73-75]. 

3.Прості деформації [73-75]. 

4. Складні деформації [73-75]. 

5. Кінематика [73-75]. 
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6. Динаміка [73-75]. 

Розділ 6. Філософія 

 

1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві. [29-47]. 

2. Виникнення і основні етапи розвитку філософії. [29-47]. 

3. Розвиток філософської думки в Україні. [29-47]. 

4. Філософія буття. [29-47]. 

5. Діалектика як теорія розвитку. [29-47]. 

6. Філософія суспільства. [29-47]. 

7. Філософія історії. [29-47]. 

8. Філософське розуміння свідомості. [29-47]. 

9. Суспільна свідомість і її структура. [29-47]. 

10. Пізнання. Наукове пізнання. [29-47]. 

11. Філософія людини. [29-47]. 

12. Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації. [29-47]. 

 

 

Розділ 7. Ділова українська мова 

 

1. Українська  мова  як  єдина національна мова українського  народу і фо-

рма його культури.  Основні етапи  розвитку української мови. Особливості 

української літературної мови. [15-28]. 

2. Стилі мови. Характеристика   наукового  стилю. [15-28]. 

3. Лексичні норми сучасної  української мови у професійному мовленні. 

[25-28]. 

4. Науково-термінологічна  лексика. Стійкі сполучення у науковому  мов-

ленні. [15-28]. 

 

 

Розділ 8. Економічна теорія 

 

1. Грошовий обіг та закони грошового обігу. [76-77]. 

2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків [76-77]. 

3. Ринок праці. Закон Оукена. [76-77]. 

4. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Крива виробничих 

можливостей. [76-77]. 

5. Ринок, його структура і функції. Ринкова рівновага. [76-77]. 
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Розділ 9. Інформатика 

 

1. Алгоритм. Властивості алгоритму. [11-14] 

2. Опис алгоритмів за допомогою блок-схем. [11-14] 

3. Прості типи даних. [11-14] 

4. Арифметичні операції. [11-14] 

5. Функції числових параметрів. [11-14] 

6. Введення даних з клавіатури. [11-14] 

7. Виведення даних на екран монітора. [11-14] 

8. Читання даних з файлу. [11-14] 

9. Запис даних у файл. [11-14] 

10. Опис формату даних. [11-14] 

11. Оператори умовного виконання. [11-14] 

12. Оператор вибору. [11-14] 

13. Цикл з постумовою. [11-14] 

14. Цикл з передумовою. [11-14] 

15. Цикл з лічильником. [11-14] 

16. Символьний тип даних. [11-14] 

17. Рядкові дані. [11-14] 

18. Поняття масиву. Одномірні масиви. [11-14] 

19. Багатомірні масиви. [11-14] 

20. Впорядковування елементів масиву за збільшенням або убуванню (сорту-

вання). [11-14] 

21. Пошук елементу в масиві. [11-14] 

 

Розділ 10. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

1. Вступ: предмет і завдання навчального курсу. Первісне суспільство і перші 

державні утворення на території України. [62-72] 

2. Київська Русь, її суспільно-політичний розвиток. [62-72] 

3. Феодальна роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинське князівство. 

[62-72] 

4. Українські землі під владою іноземних держав (XIV- перша половина XVIІ 

ст. ) [62-72] 

5. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. [62-72] 

6. Визвольна війна українського народу під керівництвом Б.Хмельницького. 

[62-72] 

7. Українська козацька держава в другій половині XVIІ ст. – на початку XVIІІ 

ст. [62-72] 
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8. Українські землі у ХVІІІ ст. [62-72] 

9. Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської 

імперії наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. [62-72] 

10. Українські землі під владою Російської імперії  в  другій половині ХІХ ст. 

[62-72] 

11. Західноукраїнські землі в другій половині Х1Х ст. [62-72] 

12. Україна на початку ХХ ст.  Україна у Першій світовій війні. [62-72] 

13. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр. [62-72] 

14. Україна між світовими війнами (1921-1939 рр.). [62-72] 

15. Україна у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). [62-72] 

16. Суспільний розвиток України у повоєнний період і в умовах «відлиги». [62-

72] 

17. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – 

початок 1980-х рр.). [62-72] 

18. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. [62-72] 

19. Україна в умовах незалежності. [62-72] 
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