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РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ 

фахового вступного випробування 
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 
(на 3 курс денної форми навчання) 

за дисципліною 
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст 

 

1.1 Основи програмування 

 
1. Етапи рішення задач на ЕОМ. [6-9] 
2. Метод рішення. Визначення, способи запису, класифікація. [1-9] 
3. Поняття алгоритму. Загальні прийоми рішення задач. [1-10] 
4. Поняття структури даних. Класифікація структур даних в 

програмуванні. [8-10] 
5. Поняття типу даних. Базові типи даних. [8-10] 
6. Базові оператори алгоритмів та програм. [8-10] 
7. Процедури і функції. Передача параметрів до процедур та функцій. 

Формальні і фактичні параметри. [8-10] 
8. Рядки и символи в програмуванні. Операції з рядками. [7-10] 
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1.2 Вища математика 

 
1. Початок алгебри. Дійсні числа та дії над ними. Алгебраїчні 

перетворення. Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, 
квадратних, біквадратних, ірраціональних, показникових, логарифмічних 
рівнянь. Нерівності. [1-3] 

2. Поняття про системи лінійних рівнянь. Розв'язок системи лінійних 
рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і невизначені 
системи лінійних рівнянь. розв'язування систем рівнянь методом 
послідовного виключення невідомих (методом Гауса). [1-3] 

3. Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го порядку. 
Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання 
визначника за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення 
визначників. Правило Крамера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п 

невідомими. [1-5] 
4. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. 

Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. 
Системи однорідних рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток 
прямокутних матриць. Додавання матриць і множення матриць на число. 
Розв'язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 
Матричне рівняння. [3-7] 

5. 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. Координати вектора, що заданий двома точками. Ознака 
колінеарності двох векторів. Ознака компланарності трьох векторів. [5-9] 

6. Властивості скалярного добутку двох векторів. Вираз скалярного 
добутку через координати. [1-3] 

7. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння прямої. 
Дослідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на 
осях. Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що 
проходить через дві задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 
Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох 
прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. [2-9] 

7. Площина як поверхня першого порядку. Загальне 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. [5-9] 

 
 



 

 

Література 

 

1. Бугров Я. С. Высшая математика: в 3 т./Я. С. Бугров, 
С. М. Никольский. – М. : Дрофа, 2004.  

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. Демидович. – 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. 
 

1.6 Фізика 

 

1.Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її 
розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. 
Способи вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху. 
Траєкторія руху. [1-3] 

2. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість 
руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання 
швидкостей. Графіки  залежності кінематичних величин від часу для 
рівномірного прямолінійного руху. [1-3] 

3. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. 
Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. 
Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного 
руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для 
рівноприскореного прямолінійного руху. [1-3] 

4. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання 
сил. Додавання сил. [1-3] 

5. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи 
відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. 
Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. [4] 

6. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна 
стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально 



вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до 
горизонту. [4] 

7. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух. [4] 
8. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. 

Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння 
гармонічних коливань. Фаза коливань. [5-6] 

9. Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. 
(Автоколивання.) [7] 

10. Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної 
теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність 
одночасності подій. Відносність довжини і часу. 

11.Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини 
та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість 
речовини. Молярна маса. Стала Авоґадро. 

12. Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна. 
13. Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до 

пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи 
вимірювання температури. 

14. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії 
електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле 
точкових зарядів. [7] 

15. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі 
електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного 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. [7] 

16. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. 
Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. 
Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. [7-8]  

17. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія 
магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, 
що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії 
електродвигуна. [7, 9-18] 

18. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у 
коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння 
електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. 
Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені коливання. 
Резонанс. Автоколивання. [8-18] 

19. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних 
середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. 
Відбивання світла. Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за 
допомогою дзеркал. Застосування дзеркал. Заломлення світла. Закони 
заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. 
Волоконна оптика. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою 
лінз.  Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування. [8] 



20. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати 
М. Бора. Досліди Д. Франка і Г. Герца. Енергетичні стани атома. [8] 
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2 Характеристика завдання для фахового вступного екзамену 

 
2.1 Структура екзаменаційного білета 

 
Екзаменаційний білет складається з трьох пунктів: 

 1) до завдання першого рівня складності входять 13 тестів із 
перелічених у п.1. дисциплін з чотирма варіантами відповідей, з яких одна є 
правильною; 
 2) до завдання другого рівня складності входить 1 практичне завдання з 
дисципліни «Програмування»; 
 3) до завдання третього рівня складності входить 1 практичне завдання 
з дисципліни «Програмування». 
 

2.2 Критерії екзаменаційної оцінки 

 

24 - 30 балів - оцінка "3" (задовільно) 
31 - 35 балів - оцінка "4" (добрі) 
36 - 41 балів - оцінка "5" (відмінно) 

 
Правила розрахунку балів 

 
1. При відповіді на перший рівень, нараховується два бали при 

правильній відповіді на кожне питання (питання першого рівня є тестами, 
тому еталона відповідь приведена в додатку 1). Максимальна кількість 

балів за відповіді на завдання першого рівня –26 балів. 
 
2. Критерії оцінювання питань другого рівня  
При виконанні задач за курсами «Програмування» бали нараховуються 

наступним чином: 
 

Оцінка  Примітка 

5 Блок-схему побудовано у повному обсязі 

4 Блок-схему побудовано за алгоритмом та має правильне 
рішення 

3 
Блок-схему в цілому побудовано правильно, але є 
помилки, які не впливають в цілому на роботу 
алгоритму 

2 Блок-схему побудовано, є помилки, які впливають на 
виконання алгоритму 

1 Блок-схему побудовано не повністю 



0 Блок-схему не побудовано 

 
Максимальна кількість балів за відповіді на завдання другого рівня – 

5 балів. 

 
3. Критерії оцінювання завдань третього рівня. 
При виконані задач за курсами «Програмування» бали нараховуються 

наступним чином: 
Оцінка за одне 

практичне 
завдання 

Примітка 

10 

Правильно записано фрагмент програми, що приводить 
до отримання правильного результату, при вирішенні 
задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує 
всі можливі співвідношення між вхідними даними. 

9 

Правильно записано фрагмент програми, що приводить 
до отримання правильного результату, при вирішенні 
задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує 
всі можливі співвідношення між вхідними даними, є 
зайві операції, що не впливають на результат, 1 незначна 
синтаксична помилка. 

8 

Правильно записано фрагмент програми, що приводить 
до отримання правильного результату, при вирішенні 
задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує 
всі можливі співвідношення між вхідними даними, є 
зайві операції, що не впливають на результат, є 2 
незначні синтаксичні помилки. 

7 

Правильно записано фрагмент програми, що приводить 
до отримання правильного результату, при вирішенні 
задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує 
всі можливі співвідношення між вхідними даними, є 
зайві операції, що не впливають на результат, є 3 
незначні синтаксичні помилки. 

6 

Правильно записано фрагмент програми, що приводить 
до отримання правильного результату, при вирішенні 
задачі помилково обрано тип змінної, алгоритм враховує 
не всі можливі співвідношення між вхідними даними, є 
зайві операції, що не впливають на результат, є 4 
незначні синтаксичні помилки. 

5 

Фрагмент програми записано з помилками, при 
вирішенні задачі неправильно обрано тип змінної, 
алгоритм враховує не всі можливі співвідношення між 
вхідними даними, є зайві операції, що не впливають на 
результат, є синтаксичні й семантичні помилки, що 



приводять до отримання неправильного результату. 

4 
Фрагмент програми  не дозволяють виконати 
обчислення й оцінити правильність отриманого 
результату 

3 
Не наведено фрагменту програми; відповідь не дозволяє 
виконати обчислення й оцінити правильність 
отриманого результату 

2 Переписано питання 

 
Максимальна кількість балів за відповідь на завдання третього 

рівня – 10 балів. 

Максимальна кількість балів за роботу – 41 бал. 


