
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ: 
                                                          Голова приймальної комісії ДонНТУ 
                     

                                        ______________________ Я.О. Ляшок 
Дата затвердження________________ 

 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
фахового вступного випробування 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 
Термін навчання  2 роки 10 міс. 

 
 
 _____103________________«____Науки про Землю_______________________» 

                  шифр                                                            назва спеціальності 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Покровськ, 2017 р. 

 



 2

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

Фахове вступне випробування включає навчальну програму за дисципліна-
ми  "Загальна геологія", "Мінералогія", "Фізика",  "Вища математика", питання з 
яких для підготовки до іспиту приведено нижче. 
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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ 
 

Тема 1. Вступ [1-10].  
Об’єкт, предмет, основні галузі ізначення геології. Геологія як природничо-

історична наука, її методи та об’єкт досліджень. Положення геології серед наук 
про природу, суспільство, техніку. Роль вітчизняних і зарубіжних вчених в розви-
тку світової геології. Зв’язок геології з математикою, фізикою, хімією, біологією 
та другими науками. Значення геології в забезпеченні держави необхідними ресу-
рсами мінеральної сировини. 

 Тема 2. Положення землі в світовому просторі  [1-5]. 
Форма, розміри та внутрішня будова Землі. Земля-планета Сонячної системи 

Гіпотези походження Землі та Сонячної системи.  Сонячна система як складова 
частина Галактики. Планети, які входять до складу Сонячної системи, їх характе-
ристика. Астероїди, метеорити і метеори, їх склад і значення для геологічної нау-
ки. Комети, космічний пил та гази. Гіпотези походження Землі і Сонячної систе-
ми: Канта-Лапласа, Джінса, Шмідта, Фесенкова та інших. 

Тема 3. Будова землі [1-5].  
Геодезична, геофізична та геохімічна характеристика Землі. Форма і розміри 

Землі. Особливості будови її поверхні. Геофізичні методи вивчення Землі. Внут-
рішні оболонки Землі: земна кора, мантія і ядро. Астеносфера, літосфера, текто-
носфера і їх характеристика. Агрегатний стан маси внутрі Землі. Зовнішні оболо-
нки Землі: атмосфера, гідросфера, біосфера. Будова земної кори і її склад. 
Властивості Землі: магнетизм, теплота, сила тяжіння, тиск та інші. 

Тема 4. Речовинний склад земної кори  [1-5].  
Хімічний склад земної кори. Кларки. Загальні відомості про мінерали. Кла-

сифікація мінералів. Загальні відомості про гірські породи. Класифікація гірських 
порід. 

Тема 5. Геохронологія [1-5].  
Геологічне літочислення, його види, методи і значення. Час в геології: відно-

сний і абсолютний.  
Відносна геохронологія. Методи визначення відносного віку геологічних 

утворень: стратиграфічний, літологічний і палеонтологічний. Геохронологічна 
шкала. Стратиграфія карбону Донбасу. Індексація вугільних пластів та вапняків.  

Абсолютна геохронологія. Найважливіші радіометричні методи визначення 
абсолютного віку геологічних утворень: уран-торій-свинцевий, калій аргоновий, 
рубідій-стронцієвий, радіо вуглецевий. Вік Землі та земної кори. Значення віку в 
геології. 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. - М.: Изд. Центр “Академия”, 
2003.-448 с. 

2. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник.-К.: “Либідь”, 2003.-480 с. 
3. Куровець М., Гунька Н. Основи геології: Підручник.-Львів: “Атлас”, 1997  
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4. Бондарев В.П. Геология. Курс лекций: Учеб. Пособие.-М.: Изд. «Форум 
Инфра», 2002.-224 с. 

5. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология.-М.: Изд. МГУ, 
1988.  

 
 

РОЗДІЛ 2. МІНЕРАЛОГІЯ 
 

Тема 1. Вступ до курсу [1-4].  
Наука мінералогія, історія становлення науки. Предмет, i роздiли мінерало-

гії.  Головні поняття мінералогії. Зв'язок науки з іншими науками. Теоретичне і 
практичне значення мінералогії. 

Тема 2. Кристалічні речовини та їх властивості [1-4].  
Наука кристалографія та її предмет. Властивості кристалічних речовин, їх 

закономірна внутрішня будова, відмінності від аморфних речовин. Процеси фор-
мування і росту кристалів мінералів.  

Тема 3. Закони симетрії та елементи симетрії кристалів [1-4].    
Закон постійних кутів кристалів. Симетрія кристалів мінералів та елементи 

симетрії кристалів. Визначення осей, площин симетрії та центру симетрії. Синго-
нії і категорії кристалів, їх головні відзнаки і визначення. 

Тема.4. Прості форми кристалів та їх комбінації [1-4].  
Прості форми кристалів нижньої категорії. Прості форми кристалів серед-

ньої категорії. Прості форми кристалів вищої категорії. Комбінації простих форм 
кристалів, приклади формування комбінацій простих форм кристалів мінералів.   

Тема 5. Поняття мінерал, задачі мінералогії [1-4].  
Визначення поняття «мінерал». Закономірності розповсюдження мінералів 

у природі. Завдання мінералогії, значення мінералів для теоретичної і прикладної 
геології.  

Тема 6. Хімічний склад, ізоморфізм та поліморфізм мінералів [1-4] .  
Хімічний склад і форми його відображення, формули мінералів. Ізоморфізм, 

умови  ізоморфних заміщень елементів, види ізоморфізму. Поліморфізм, умови та 
види поліморфізму. Приклади поліморфізму мінералів. 

Тема 7. Фізичні властивості мінералів [1-4].  
Щільність мінералів, групи мінералів за щільністю, методи визначення 

щільності мінералів. Механічні властивості мінералів. Спайність, класифікація 
мінералів за ознакою спайності, приклади мінералів з різною спайністю. Злам мі-
нералів та його види. Твердість мінералів, методи визначення твердості. Шкала 
Мооса та мінерали - еталони твердості. Оптичні властивості мінералів.  

Тема 8. Форми знаходження мінералів у природі [1-4].  
Форми кристалів мінералів – ізометричні форми, площині форми, подовже-

ні форми. Форми агрегатів мінералів та їх умови формування – друзи, щітки, кон-
креції, секреції та жеоди, дендрити, натічні та ниркоподібні агрегати та інші.    

Тема 9. Умови формування мінералів у природі [1-4].  
Ендогенні процеси мінералоутворення. Магматичний процес мінералоутво-

рення, пегматитовий процес, пневматолітовий і гідротермальний процес мінера-
лоутворення. Екзогенні процеси – процес вивітрювання та осадовий процес. 
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Тема 10.  Методи вивчення мінералів [1-4].  
Мета і завдання вивчення мінералів. Макроскопічне вивчення мінералів. 

Мікроскопічні методи досліджень в прохідному і відбитому світлі.  Рентгеностру-
ктурний аналіз вивчення структури мінералів. Вивчення хімічного складу мінера-
лів фізичними, фізико-хімічними та хімічними методами.   

Тема  11. Характеристика мінералів класів самородних і сульфідів [1-4].  
Принципи класифікації мінералів. Загальна характеристика мінералів класу 

самородних, їх діагностичні властивості, генезис та практичне значення. Загальна 
характеристика мінералів класу сульфідів, їх діагностичні властивості, генезис та 
практичне значення. 

Тема 12. Характеристика мінералів класів галогенідів і оксидів [1-4].   
Загальна характеристика мінералів класу галогенідів, їх діагностичні влас-

тивості, генезис та практичне значення. Загальна характеристика мінералів класу 
оксидів, їх діагностичні властивості, генезис та практичне значення. 

Тема 13. Характеристика мінералів класу силікатів [1-4].   
Загальна характеристика мінералів окремих груп класу силікатів. Острівні 

силікати, їх  властивості, генезис і практичне значення. Ланцюгові силікати, їх  
властивості, генезис і практичне значення. Стрічкові силікати, їх  властивості, ге-
незис і  значення. Листові силікати, їх  властивості та, генезис і  значення. Карка-
сні силікати, їх  властивості, генезис і практичне значення. 

Тема 14. Характеристика класів боратів, карбонатів, нітратів [1-4].  
 Загальна характеристика мінералів класу боратів, їх властивості, генезис та 

практичне значення. Загальна характеристика мінералів класу карбонатів, їх  вла-
стивості, генезис та  значення. Мінерали класу нітратів, їх  властивості, похо-
дження та практичне значення. 

Тема 15. Характеристика  класів фосфатів, ванадатів, арсенатів [1-4].  
Характеристика мінералів класу фосфатів, їх властивості, генезис та значення.  
Характеристика мінералів класу ванадатів і арсенатів, їх діагностичні властивості, 
походження та практичне значення. 

Тема 16. Характеристика  класів сульфатів, вольфраматів і молібдатів 
[1-4].   

Загальна характеристика мінералів класу сульфатів, їх діагностичні власти-
вості, генезис та значення. Характеристика мінералів класів вольфраматів та мо-
лібдатів, їх  властивості, походження  та практичне значення. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии : учебное пособие / А.Г. Бетехтин – М. : КДУ, 

2007. – 721 с. 
2. Булах А. Г. Минералогия с основами кристаллографии / А.Г. Булах. – М.: Не-

дра, 1989. – 351 с. 

3. Павлишин В.І.  Генезис мінералів. Підручник / В.І. Павлишин , О.І. Матковсь-
кий, С.О. Довгий. –   Друге видання: К.: КНТ, 2007. – 556 с. 
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4. Миловский А.В. Минералогия и петрография / А.В. Миловский.  – М : Недра, 
1985. – 432 с. 

РОЗДІЛ 3. ФІЗИКА 
 

Тема 1. Вступ [1-10]. 
Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті 

людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експери-
мент. Вимірювання. Похибки вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних 
величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних оди-
ниць. Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Дії з векторами. 
Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови. 

Тема 2. Механіка [1-5]. 
Тема 2.1. Кінематика. Механічний рух та його види. Основна задача механі-

ки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Сис-
тема відліку. Способи вимірювання довжини і часу. Відносність механічного ру-
ху. Траєкторія руху.  

Рівномірний прямолінійний рух. Рівноприскорений рух. Вільне падіння тіл. 
Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.  

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. Ку-
това швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух мате-
ріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. 

Тема 2.2. Динаміка 
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. До-

давання сил. Закони динаміки.. Межі застосування законів Ньютона.  
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Си-

ла тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, 
кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. 

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль 
Юнга. 

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Рух тіла під дією кількох сил. Рівно-
вага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент 
сили. Центр тяжіння. 

Тема 2.3.  Закони збереження в механіці 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух.  
Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціа-

льна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механіч-
них процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно 
пружний удар двох тіл. 

Тема 2.4.  Механічні коливання й хвилі. Коливальний рух. Умови виник-
нення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і ча-
стота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.  

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколиван-
ня). Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поз-
довжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. 

Тема 2.5.  Релятивістська механіка 
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Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії 
відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. 
Відносність довжини і часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взає-
мозв'язок маси та енергії. Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок кла-
сичної та релятивістської механіки.  

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль 
механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських 
учених у розвиток механіки. 

Тема 3. Молекулярна  фізика  і  термодинаміка [1-4, 6]. 
Тема 3.1. Властивості газів, рідин, твердих тіл. Основні положення молеку-

лярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та ро-
зміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авоґадро. 

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна. 
Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-

молекулярного вчення про будову речовини. Модель ідеального газу. Газові зако-
ни. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.  

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопро-
цеси. Зрідження газів, їх отримання і використання. 

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння. Воло-
гість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря. Властивості рі-
дин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія 
кристалів. (Утворення кристалів у природі.) Рідкі кристали та їхні властивості. За-
стосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. 
(Наноматеріали.) 

Тема 3.2. Основи термодинаміки. 
Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теп-

лових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи вимірювання тем-
ператури. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Ро-
бота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність. 
Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.Теплові машини. Принцип дії 
теплових двигунів. Двигун внутрішнього згоряння. Дизель. Необоротність тепло-
вих процесів. Холодильна машина.  

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням 
теплових машин і двигунів. 

Тема 4. Електродинаміка [1-4, 7, 8]. 
Тема 4.1. Електричне поле. Електричне поле. Напруженість електричного 

поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне 
поле точкових зарядів. Речовина в електричному полі. Провідники в електрично-
му полі. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрич-
на проникність речовини. Вплив електричного поля на живі організми. 

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. 
Потенціал електричного поля.  Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості елект-
ричного поля з різницею потенціалів.  

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсато-
рів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конден-
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саторів у техніці. 
Тема 4.2. Електричний струм. Електричний струм. Електричне коло. Джере-

ла і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повно-
го кола. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. 
Робота та потужність електричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби 
безпеки під час роботи з електричними пристроями. 

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його 
використання. 

Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми). 
Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провід-

ності напівпровідників. 
Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпрові-

дниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. 
Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. 

Електронно-променева трубка.  
Тема 4.3. Електромагнітне поле. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія 

провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і 
колового струмів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.  

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія магнітного 
поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, що діє на прямо-
кутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна. 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування 
магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі 
організми.  

Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного стру-
му. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктив-
ність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. 

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний 
струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення 
напруги і сили струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання 
енергії електричного струму.  

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електрома-
гнітного поля. 

Тема 4.4. Електромагнітні коливання і хвилі. Коливальний контур. Виник-
нення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електрома-
гнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. Частота вла-
сних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені 
коливання. Резонанс. Автоколивання.  

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца. Швид-
кість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагні-
тних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. 

Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного 
зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супут-
никове телебачення. 

Тема 4.5. Хвильова і квантова оптика. 
Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середови-
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щах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання сві-
тла. Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. За-
стосування дзеркал. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник за-
ломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика. Лінзи. Побудова 
зображень, одержаних за допомогою лінз.  Кут зору. Оптичні прилади та їх засто-
сування. 

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерфе-
ренція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Поняття 
про голографію. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні ка-
ртини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка. Дисперсія світла. Прохо-
дження світла крізь призму. Неперервний спектр світла.  Спектроскоп.  

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Одержання поляризо-
ваного світла. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. 
Стала Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рів-
няння фотоефекту. Застосування фотоефекту.  

Люмінесценція. Фотохімічна дія світла. Квантові генератори та їх застосу-
вання. Принцип дії квантових генераторів.Корпускулярно-хвильовий дуалізм сві-
тла. 

Тема 5.  Атомна і ядерна фізика [9, 11-18]. 
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора. 

Досліди Д. Франка і Г. Герца. Енергетичні стани атома.  
Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спек-

три. Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського випроміню-
вання в науці, техніці, медицині, на виробництві. Спектральний аналіз та його за-
стосування. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання. 

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізото-
пи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил 
у забезпеченні стійкості ядер. 

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект 
мас. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. 
Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна 
енергетика та екологія. 

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного 
випромінювання. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду. Отримання 
і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йоні-
зуючого випромінювання. 

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. 
(Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.  

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова 
природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному 
розвитку. 

Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будо-
ви речовини. Нанокомпозити і нанотехнології. 

 
Перелік рекомендованої літератури 
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РОЗДІЛ 4. __ ВИЩА МАТЕМАТИКА_ 
 
1. Лінійна алгебра 
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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-
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 
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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]. 
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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-
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.  

3 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно пи-
тання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та по-
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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. 

9 
При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, розрахунки 
виконані правильно, однак при розв’язанні задач допущено  неточнос-
ті. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

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 
наведені усі проміжні результати  розрахунків та графічних побудов. 
Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

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. 

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   
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74–89 добре  
60–73 задовільно  
0-59 незадовільно   

 
 

 
 
 


