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ВСТУП 

 
В Донецькому національному технічному університеті ведеться підготовка 

студентів на гірничому факультеті денної форми навчання випускників вищих на-
вчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рі-
вень «Молодший спеціаліст» за спеціальністю, що відноситься до галузі знань 
«Природничі науки». Такі особи можуть приймати участь при вступі на 1-ій курс 
навчання за спеціальністю 103 – «Науки про Землю» прискореної форми за раху-
нок юридичних та фізичних осіб. 

Термін навчання складає 1 рік 10 місяців. 
Бакалавр з геології має навички проведення  геологічних досліджень, здійс-

нення геологічної зйомки, пошук і вивчення родовищ корисних копалин, дослі-
дження будови, хімічного складу і властивостей мінералів і кристалів. 

Випускники знають: будову, історію Землі та геохронологію; основи палео-
нтології; ендогенні та екзогенні геологічні процеси; форми геологічних тіл, їх бу-
дову; мінерали та їх основні властивості, гірничі породи; види корисних копалин 
та їх родовища; головні принципи геологічного картування; прогнозування, по-
шуків і розвідки родовищ; методи геофізичних та геохімічних досліджень надр; 
економічні та екологічні аспекти розвідки родовищ корисних копалин; стан міне-
ральних ресурсів світу; принципи гідрогеологічних та інженерно-геологічних до-
сліджень надр.  

Випускники вміють: визначати мінерали, гірничі породи та корисні копали-
ни,  здійснювати геологічне картування надр, прогнозування та геофізичні і гео-
хімічні пошуки корисних копалин, проводити розвідку та підрахунки запасів ко-
рисних копалин, проводити аналіз на інтерпретацію матеріалів дистанційного 
зондування Землі, здійснювати виробничо-технологічну, проектно-
конструкторську і науково-дослідну діяльності з визначення геологічних проце-
сів, рішення завдань прогнозування, пошуків та розвідки корисних копалин, інже-
нерно-геологічних проблем, гідрогеологічних досліджень, еколого-геологічних 
робіт, працювати з геофізичними приладами та обладнанням,  рудними та петрог-
рафічними мікроскопами, спеціальними комп’ютерними програмами обробки ге-
ологічної інформації, геоінформаційними системами в геології, складати геологі-
чні, геофізичні, геохімічні та інші спеціалізовані карти, розтини, об’ємні моделі 
геологічних тіл та родовищ корисних копалин, оцінювати промислове значення 
розвіданих родовищ з урахуванням світового попиту. 

На 1-й курс денної  форми навчання мають право вступати випускники ви-
щих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за спеціальністю, що відноситься 
до галузі знань «Природничі науки», але за умові складання фахового вступного 
випробування. 

Фахове вступне випробування включає навчальну програму за дисципліна-
ми "Вища математика", "Нарисна геометрія. Інженерна графіка", "Хімія", "Струк-
турна геологія та геокартування", "Геофізичні методи досліджень", питання з яких 
для підготовки до іспиту приведено нижче. 
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РОЗДІЛ 1. __ ВИЩА МАТЕМАТИКА_ 

 
1. Лінійна алгебра 
1.1. Предмет та задачі дисципліни. Початок алгебри. Дійсні числа та дії 

над ними. Алгебраїчні перетворення. Рівняння з однією змінною: розв'язування 
лінійних, квадратних, біквадратних, ірраціональних, показникових, логарифміч-
них рівнянь. Нерівності [1, 2, 3, 7, 8, 9].  

1.2. Система лінійних рівнянь. Поняття про системи лінійних рівнянь. 
Розв'язок системи лінійних рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визна-
чені і невизначені системи лінійних рівнянь. розв'язування систем рівнянь мето-
дом послідовного виключення невідомих (методом Гауса) [1, 2, 3, 7, 8, 9]. 

1.3. Визначники. Визначники другого і третього порядків. Визначники n-
го порядку. Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкла-
дання визначника за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення визнач-
ників. Правило Крамера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п невідоми-
ми[1, 2, 3, 7, 8, 9]. 

1.4. Матриці. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг 
матриці. Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. 
Системи однорідних рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток пря-
мокутних матриць. Додавання матриць і множення матриць на число. Розв'язу-
вання систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. Матричне рів-
няння [1, 2, 3, 7, 8, 9]. 

2. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії 
2.1. Вектори. Декартові координати вектора і точки. Приклади економічних 

задач, пов'язаних із використанням векторної алгебри та аналітичної геометрії. 
Координати на прямій. Координати на площині. Координати у просторі. Лінійні 
операції з векторами в координатах. Координати точки поділу відрізка. Координа-
ти вектора, що заданий двома точками. Ознака колінеарності двох векторів. Озна-
ка компланарності трьох векторів. Властивості скалярного добутку двох векторів. 
Вираз скалярного добутку через координати [1, 2, 3, 7, 8, 9].  

2.2. Пряма на площині. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рів-
няння прямої. Дослідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відріз-
ках на осях. Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що про-
ходить через дві задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між 
двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. Норма-
льне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої [1, 2, 3, 7, 8, 9]. 

2.3. Площина у просторі. Площина як поверхня першого порядку. Зага-
льне рівняння площини. Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння 
площини у відрізках на осях. Рівняння площини, що проходить через три задані 
точки. Кут між двома площинами. Умови перпендикулярності і паралельності 
двох площин. Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини [1, 2, 
3, 7, 8, 9]. 

2.4. Пряма у просторі. Канонічні рівняння прямої, що проходить через 
дві задані точки. Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралель-
ності двох прямих. Кут між прямою і площиною. Умови паралельності та перпен-
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дикулярності прямої і площини [1, 2, 3, 7, 8, 9]. 
2.5. Лінії другого порядку. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. 

Асимптоти гіперболи. Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження фо-
рми параболи. Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси ліній другого 
порядку [1, 2, 3, 7, 8, 9]. 

3. Вступ до математичного аналізу  
3.1. Функція однієї змінної. Поняття функції. Способи задавання функції. 

Область визначення та область значень функції. Властивості функцій: обмеже-
ність і необмеженість, зростання и спадання функції, парність і непарність, періо-
дичність. Геометричне зображення функції. Класифікація функцій. Елементарні 
функцій та їх графіки. Поняття оберненої функції. Обернені тригонометричні фу-
нкції. Суперпозиція функцій [1, 2, 3, 7, 8, 9].  

3.2. Границя функції однієї змінної. Числова послідовність. Означення гра-
ниці послідовності. Нескінченно малі величини. Нескінченно великі величини. 
Зв'язок між нескінченно малими та нескінченно великими величинами. Означення 
границі функції. Односторонні границі. Властивості функцій, що мають скінченні 
границі. Граничні переходи у рівностях і нерівностях. Леми про нескінченно малі 
величини. Арифметичні операції над функціями, що мають скінченні границі.  

Границя  функції  при х→0.  Невизначені вирази. Границя монотонної функ-
ції. Число е. Натуральні логарифми [1, 2, 3, 6, 8, 9].  

3.3 Неперервність функції однієї змінної. Означення неперервності функції 
в точці. Неперервність функції на відрізку. Арифметичні операції над непере-
рвними функціями. Класифікація розривів. Властивості неперервних функцій. 
Неперервність елементарних функцій [1, 2, 3, 7, 8, 9] . 

4. Диференціальне числення функції однієї змінної  
4.1. Похідна функції однієї змінної. Означення похідної. Геометричний, ме-

ханічний зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Похідна оберненої функ-
ції. Таблиця похідних. Правила обчислення похідних. Похідна складної функції. 
Односторонні похідні. Похідні вищих порядків [1, 2, 3, 4, 5, 7-9]. 

4.2. Диференціал функції однієї змінної. Визначення диференціалу. Дифе-
ренціал суми, добутку і частки. Інваріантність форми першого диференціалу. Ди-
ференціали вищих порядків. Застосування диференціалу до наближених обчис-
лень. Основні теореми диференціального числення. Теореми Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя [1, 2, 3, 4, 5, 7-9]. 

4.3. Дослідження функції за допомогою похідних. Умова сталості функції. 
Умови зростання та спадання функції на проміжку. Максимум і мінімум функції. 
Необхідні та достатні умови екстремуму функції. Опуклість та увігнутість графіка 
функції, точки перетину, асимптоти графіка функції. Загальна схема побудови 
графіка функції [1, 2, 3, 4, 5, 7-9]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 

1. Бугров Я. С. Высшая математика: в 3 т./Я. С. Бугров, С. М. Никольский. – 
М. : Дрофа, 2004.  
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2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах/ П.Е.Данко, А.П.Копов, 
Кожевникова Т.Я. – М.: Вища школа, 1980. 

3. Кудрявцев В.А. Краткий курс по высшей математике/ В.А.Кудрявцев, Б.П. Де-
мидович. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 

4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике/ К.Н.Лунгу, Д.Т.Письменный, 
С.Н.Федин. – Изд. 4. – М.: Айрис-пресс, 2005.-576 c. 

5. Марон И.А. Диференціальне та інтегральне числення в прикладах і задачах. 
Функції однієї перемінної / И.А. Марон. – М.: Наука, 1973. 

6. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике/ В.П.Минорский.– Изд. 
3-12. – М., 1955-77 р.м.  

7. Тарасов Н.П. - Курс высшей математики для техникумов/ Н.П.Тарасов.  – М.:, 
Наука, 1967. – 448 с. 

8. Тевяшев А.Д. Высшая математика. Общий курс. Сборник задач и упражнений. 
Математика для экономистов/ А.Д.Тевяшев, А.Г.Литвин– Харьков: ХТУРЭ, 
1997.  

9. Щипачев  В.С. Высшая математика/ В.С. Щипачев.  – М.:, 2005, - 479 с. 
 

Розділ 2. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 
 

1. Проекції точки. Система прямокутних проекцій (епюр Монжа). Проекції 
точки на двох та трьох площинах проекцій. Прийоми побудови третьої проекції 
точки за двома заданими [1, 2, 3, 4, 8, 9].   

2. Проекції прямої. Поняття про пряму. Проекції прямої на двох та трьох 
площинах проекцій. Положення прямої щодо площин проекцій. Умови видності 
[1, 2, 3, 4, 8, 9].  .  

3. Проекції площини. Способи задання площини. Положення площини 
щодо площин проекцій. Точка в площині. Проекції плоских фігур. Умови виднос-
ті [1, 2, 3, 4].   . 

4. Зображення геометричних тіл. Ортогональні проекції найпростіших ге-
ометричних тіл (призма, піраміда, конус, циліндр, сфера). Побудова проекцій то-
чок, що належать поверхням геометричних тіл [1, 2, 3, 4, 7].   

5. Способи перетворення креслень. Спосіб заміни площин проекцій. Спо-
сіб обертання [1, 2, 3, 4, 6-9].  .  

6. Перетин поверхонь площиною.  Перетин граних та кривих поверхонь 
площиною, перпендикулярною до площини проекцій. Дійсна величина фігури пе-
рерізу [1, 2, 3, 4, 6-9].   

7. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Система розташування зобра-
жень. Основні вигляди. Місцеві та додаткові вигляди. Позначення виглядів. Розрі-
зи та перерізи: види, позначення та розташування. Штрихування в розрізах та пе-
рерізах. Умовності та спрощення на кресленнях [1, 2, 3, 4, 6,7].   

8. Різьби та кріпильні вироби. Різьба: утворення, класифікація, зображен-
ня та позначення. Стандартні різьбові кріпильні деталі. Різьбові з’єднання [1, 2, 3, 
4, 5].   .  
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9. Робочі креслення деталей. Нанесення розмірів на кресленнях деталей. 
Позначення на кресленнях матеріалів, що застосовуються для виготовлення дета-
лей. Основні написи креслення та їх зміст [1, 2, 3, 4].  .  

 

 
 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник/ В.Є. Михайленко, В.М.  

Найдиш,  A.M.  Підкоритов,  І.А.   Скидан;   За ред.  В.Є. Михайленка, - Ки-
їв.:Вища школа, 2011. - 352 с.:іл. 

2.  Нарисна геометрія (навчальний посібник) / Уклад.: О. А. Катькалова, А. Ф. 
Коломієць, Д. М.  Пастернак, І. А. Скідан – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2007. – 100 
с., іл. 

3.  Шмиг Р. А. Боярчук В. М., Добрянський І. М. та ін. Інженерна та 
комп’ютерна графіка [Навчальний посібник]. – Львів: Український бестселер, 
2012. – 600 с. 

4.  Головчук А. Ф. Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп’ютерна графіка 
+ CD [Навчальний посібник]. – К.: ЦУЛ. – 2010. – 158 с. 

5.  Стандарти ЄСКД  ГОСТ: 2.101-68, 2.102-68, 2.103-68, 2.106-96, 2.109-68, 
2.305-68, 2.307-68, 2.309-73, 2.311-68, 2.312-72, 2.711-82. 

6.  ddovgal.ucoz.ru – персональний навчальний сайт викладача доц. Довгаля Д. 
О. 

7.  http://ito.vspu.net/ - Словник-глосарій з інженерної та комп'ютерної графіки. 
8.  http://cadinstructor.org/ - освітній ресурс з  інженерної та комп’ютерної гра-

фіки. 
9.  http://www.ict.edu.ru/ - інженерна та прикладна комп’ютерна графіка. Елек-

тронний навчально-методичний посібник. 
 

 

Розділ 3. ХІМІЯ 
 

1. Основні поняття та закони хімії [1, 3]. 
2. Будова атома [1, 2]. 
3. Хімічні елементи та їх систематика [1-3]. 
4. Хімічний зв’язок  [1-3]. 
5. Систематика і номенклатура неорганічних сполук [3]. 
6. Основи хімічної кінетики та термодинаміки [5]. 
7. Розчини. Фізичні властивості розчинів  [2]. 
8. Оксидаційно-відновні процеси [2-4]. 
9. Гідроґен та сполуки Гідрогену [1-5]. 
10. s-елементи І ґрупи  [1-5]. 
11. s-елементи ІІ ґрупи [1-5]. 
12. Елементи ІІІА- VIIIA групи [1-5]. 
13. Загальний огляд металів [1-5]. 
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14. d-елементи І- VІІІ ґрупи [1-5]. 
15. Особливості реакцій комплексоутворення [1]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб.для вузов. – 4-е изд., 
испр. – Москва: Высш. шк., Изд.центр «Академия», 2001.– 743 с. 

2. Кириченко В.І. Загальна хімія: Навчальний посібник. – Київ: Вища шк., 
2005. – 639с. – ISBN 966-642-182-8. 

3. Михалічко Б.М. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навчальний по-
сібник. – Київ: Знання, 2009. – 548 с. – ISBN 978-966-346-712-2. 

4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480 с. 
5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. – Москва: Высш. шк., 1997. – 

527 с. 
 

Розділ 4. СТРУКТУРНА ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОКАРТУВАННЯ 
 
1. Об’єкт досліджень та завдання структурної геології.  
Головні поняття навчальної дисципліни, її положення в системі геологічних 

знань, фундаментальні та прикладні завдання структурної геології, історія станов-
лення та методи досліджень, взаємозв’язок з іншими дисциплінами та геологіч-
ним картуванням. Типи та види карт геологічного змісту. Система умовних поз-
начень геологічних карт. Макет геологічної карти та вимоги до його складання [1, 
2, 3].  

2. Силові чинники корового структуроутворення та деформаційні проце-
си у геологічних середовищах. 

Енергетичні джерела структуроутворюючих процесів. Поняття напруження. 
Типи деформацій. Вплив на деформаційну поведінку порід літології, температури, 
тиску та швидкості деформації [1, 2, 3]. 

3. Первинні форми залягання осадових геологічних тіл. 
Шар та шаруватість. Горизонтальне, нахилене, перекинуте та незгідне заля-

гання. Особливі форми залягання осадових гірських порід – нептунічні дайки, бі-
огерми, біостроми та рифові масиви, олістостроми [1, 2, 3].   

4. Склад часті форми залягання геологічних тіл. 
Флексури. Морфологічні та генетичні типи складок. Типи складчастості. 

Структурні поверхи [1, 2, 3]..  
5. Розривні порушення та структури мезорівня.  
Тріщини та тріщинуватість. Кліваж. Структури будинажу та розлінзування. 

Муліон-структури та кінк-банди [1, 2, 3]. 
6. Розлом.  
Елементи та амплітуди розломів, їх морфо-кінематичні типи. Визначення ві-

дносного переміщення блоків розломів, етапів та віку переміщення. Тектоніти та 
їх типи. Реологічні типи розломів. Структурна зональність розломних зон [1, 2, 3].  
. 7. Форми залягання магматичних утворень. 

Директивні текстури магматичних та метаморфічних порід. Форми залягання 
магматичних тіл. Протектоніка рідкої та твердої фази. Контакти інтрузивних тіл. 
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Фази та комплекси. Абісальні, гіпабісальні та субвулканічні утворення. Визна-
чення форми та віку інтрузивних тіл за геолого-структурними даними [1, 2, 3, 7-
9].   

8. Форми залягання метаморфічних утворень.  
Взаємозв’язок речовинних та структурних перетворень під час метаморфізму 

і ультраметаморфізму. Типи складок і розломів, накладені деформації у метамор-
фічних комплексах [1, 2, 3]..  

9. Ін’єктивна тектоніка. 
Фізико-хімічні передумови виникнення діапірових структур та механізми їх 

формування. Морфологічні типи та внутрішня будова діапірів [1, 2, 3, 6]. 
10. Геологічне картування. 
Завдання, етапи та результати геокартування. Організація та проведення гео-

лого-зйомочних робіт. Види польових та камеральних робіт. Структура поясню-
вальної записки до геологічної карти [1, 2, 3, 4, 5, 7]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008 – 352 с.  
2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – М.: 

Недра, 1984 – 464 с.  
3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы струк-

турной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с.  
4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 

аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с.  
5. Шевчук В.В., Кравченко Д.В. Геометричні основи геологічного картуван-

ня. – К.: Обрії, 2007.  
6. Белоусов В.В. Структурная геология. – М.: Изд-во Московского универси-

тета, 1971. – 278 с.  
7. Кирмасов А.Б. Основы структурного анализа. – М.: Научный мир, 2011. – 

368 с.  
8. Лахи Ф. Полевая геология Том 1. – М.: Мир, 1966. – 482 с.  
9. Лахи Ф. Полевая геология Том 2. – М.: Мир, 1966. – С. 483–1032.  

 
Розділ 5. ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ 

 
1. Гравіметрія. 
Гравітаційне поле. Сила тяжіння та гравітаційні аномалії. Вимірювання сили 

тяжіння та других похідних гравітаційного потенціалу. Обробка гравіметричних 
даних [3, 6, 9-12].  

2. Магнітометрія. 
Елементи геомагнітного поля та аномалії. Варіації елементів земного магне-

тизму. Магнітометрична апаратура. Магнітометрична зйомка та інтерпретація да-
них магнітометрії [3, 6, 9-12].  

3. Електрометрія. 
Основи електрометрії. Методи електророзвідки на постійному струмі. Фізи-

ко-хімічні основи природних електричних полів. Метод опору та електрометрія на 
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змінному струмі[3, 6, 9-12].  
4. Сейсмометрія. 
Пружні властивості гірських порід. Основи розповсюдження хвиль у середо-

вищі. Годографи різних типів хвиль. Інтерпретація та області застосування сейс-
мічних даних [1, 2, 3, 6].  

5. Ядерна геофізика. 
Закон ядерних випромінювань та їх взаємодія з речовиною. Властивості ра-

діоактивних випромінювань. Реєстрація радіоактивних випромінювань. Ядерно-
фізичні методи дослідження гірських порід [1, 2, 3, 6]..  

6. Каротаж. 
Геофізичні дослідження свердловин. Електричні методи дослідження сверд-

ловин. Ядерні дослідження в свердловинах. Термічний, газовий, магнітний каро-
таж та експлуатація свердловин. Інтерпретація даних ГДС [1, 2, 3, 6, 8,  9].  
 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Геофизические методы разведки. Под редакцией Захарова В.П. М.: Недра, 

1982. 
2. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984. 
3. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. 

Учебник для вузов. - М.Недра, 1991.- 368 с. 
4. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
5. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и 

доп.- М.Недра, 1986.- 392 с. 
6. Комплексирование геофизических методов. Справочник геофизика. М.: 

Недра. 1984. 
7. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка. Киев: 1990. 
8. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского 

М.: Недра, 1979. 
9. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
10. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. 
11. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – 

К.: «Карбон Лтд», 2000. – 248 с. 
12. Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. 2 

книги. М.: 2007. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636. 
 

 

Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Бакалавр» 
Спеціальність   130 «Науки про Землю» 

Рівень  1: 
 

Кількість 
балів 

Критерій за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 Виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 
0 Виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відпо-
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відь або відповідь на питання відсутня 
 
 
Рівень  2: 
 

Кількість 
балів 

Критерій за яким виставляється зазначена кількість балів 

6 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні ві-
дповіді з використанням термінології та символіки в необхідній логіч-
ній послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. 
Приведені необхідні проміжні формули та розрахунки. Надана вичерп-
на відповідь щодо визначення окремих геологічних структур та струк-
турних елементів геологічних карт, розрізів. Зроблені висновки за ре-
зультатами проведених розрахунків. 

5 При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при 
розв’язанні задач допущено деякі неточності. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків.  

4 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні 
відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та си-
мволіки. При виконанні розрахунків має місце деякі неточності та не-
суттєві помилки. Не наведені усі проміжні формули і розрахунки.  Є 
деякі помилки у визначені геологічних структур. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

3 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно пи-
тання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та по-
милки. Не наведені проміжні формули та розрахунки, які пояснюють 
отримані результати. Є суттєві помилки у визначені геологічних струк-
тур та структурних елементів геологічної графіки. Не зроблені виснов-
ки за результатами розрахунків. 

<3 Поодинокі вибіркові знання стосовно питання. 
 
Рівень 3: 
 

Кількість 
балі 

Критерій за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, чітко та яс-
но надані правильні та грамотні відповіді з використанням термінології 
та символіки в необхідній логічній послідовності. Необхідні розрахун-
ки виконані правильно. Приведені усі основні та проміжні формули і 
результати розрахунків. Графічні побудови виконані  з відображеннях 
усіх проміжних етапів і дотриманням усіх правил та вимог до геологі-
чної графіки. Зроблені висновки за результатами розрахунків та графі-
чних побудов. 

9 
При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, розрахунки 
виконані правильно, однак при розв’язанні задач допущено деякі нето-
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чності. Не зроблені висновки за результатами розрахунків та графічних 
побудов. 

8 

При відповіді на питання студент проявив високих рівень знань, однак  
при розв’язанні задач допущені деякі неточності. Не приведені усі ос-
новні та проміжні формули і результати розрахунків. Не зроблені ви-
сновки за результатами розрахунків та графічних побудов. 

7 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно пи-
тання. 
При виконанні розрахунків має місце неточності та помилки. Не наве-
дені усі проміжні результати  розрахунків та графічних побудов. Не 
зроблені висновки за результатами розрахунків та графічних побудов. 

6 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно пи-
тання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та по-
милки. При побудові геологічних карт, розрізів та схем мають місце 
помилки. Не показані проміжні результати розрахунків і графічних 
побудов. Не зроблені висновки за результатами розрахунків та графіч-
них побудов. 

5 

При відповіді на питання порушено послідовність викладання  матері-
алу, розрахунків та графічних побудов, є  суттєві помилки. При побу-
дові та оформленні геологічних карт, схем,  розрізів не дотримуються 
правила та вимоги  до геологічних матеріалів. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків та графічних побудов. 

<5 
При відповіді на питання показані поодинокі вибіркові знання стосов-
но теми питання 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 

від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90–100 відмінно   
74–89 добре  
60–73 задовільно  
0-59 незадовільно   

 
 

 
 


