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ВСТУП 

 
Характеристика змісту програми. Програма вступних іспитів охоплює коло 

питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає 
навчатись у Донецькому національному технічному університеті з метою одержання 
освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» за 
скороченою формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста. Термін навчання 2 роки 10 місяців.. 

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки, які 
бажають поступити на 1-й курс прискореної денної або заочної форм навчання, 
складають тестові випробування з дисциплін «Вища математика», «Фізика», 
«Інформатика», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Хімія», 
«Теоретична механіка» частина 1. 

Мета вступного іспиту — з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних 
абітурієнтам для опанування ними бакалаврських програм за відповідною 
спеціальністю та проходження конкурсу.  

Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з 
дисциплін фундаментального циклу та професійно-орієнтованих фахової підготовки 
молодшого спеціаліста; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; 
визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок під час 
розв’язання практичних ситуацій. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 
засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову 
освіту за однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, 
уміннями і навичками в галузі загально-технічних наук. Обов’язковою умовою є 
володіння державною мовою. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань. Порядок 
проведення фахових вступних випробувань визначається Правилами прийому на 
навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра до 
Донецького національного технічного університету в 2017 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Розділ 1. _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, 7-9]. 
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, 7-9]. 
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, 3, 7-
9]. 
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 [1-4, 6-9]. 
5. Декартові координати вектору 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 вектору, що заданий двома точками. Ознака колінеарності двох 
векторів. Ознака компланарності трьох векторів. Властивості скалярного добутку 
двох векторів. Вираз скалярного добутку через координати [1, 7-9].  
6. 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 [1, 3, 7-9]. 
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 [1, 3, 7-9]. 
8. Канонічні рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Кут між 
двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. Кут між 
прямою і площиною. Умови паралельності та перпендикулярності прямої і 
площини [1, 3, 7, 9]. 
9. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. Асимптоти гіперболи. 
Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми параболи. 
Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку [1, 3, 7, 
9]. 



10. Поняття функції. Способи задавання функції. Область визначення та 
область значень функції. Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, 
зростання и спадання функції, парність і непарність, періодичність. Геометричне 
зображення функції. Класифікація функцій. Елементарні функцій та їх графіки. 
Поняття оберненої функції. Обернені тригонометричні функції. Суперпозиція 
функцій [1, 3, 5-9].  
11. Числова послідовність. Означення границі 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 функції. Число е. Натуральні 
логарифми [1, 4-9].  
12. Означення неперервності функції в точці. Неперервність функції на 
відрізку. Арифметичні операції над неперервними функціями. Класифікація 
розривів. Властивості неперервних функцій. Неперервність елементарних 
функцій [1, 4-9]. 
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Розділ 2. _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. 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. 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. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння 
руху під час вільного падіння тіл. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. 
Період і обертова частота. Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, 
що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення [4-
6, 9). 
2. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. 
Додавання сил. 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. 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. Штучні супутники Землі. Перша космічна 
швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток 
космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.). Деформація тіл. Сила 
пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга. Сили тертя. Коефіцієнт 
тертя ковзання. Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. 
Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння [1-2, 5-
6, 9]. 
3. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух. Механічна 
робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. 
Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механічних процесах. 
Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний удар 
двох тіл [1-3, 9]. 
4. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. 
Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння 
гармонічних коливань. Фаза коливань. Математичний маятник.  Період коливань 
математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. 
Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників. 
Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання.) 
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та 
поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль [ 2, 6, 9]. 
5. 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. 
Взаємозв'язок маси та енергії. Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок 
класичної 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 [3, 5, 7-9] 
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Розділ 3. _Інформатика 
 

1. Комп’ютер, призначення і функції основних складових комп’ютера [1-2].  
2. Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних [1-2].   
3. Операційна система, її призначення та основні функції [1-2]. 
4. Інформація, форми подання інформації в комп’ютері [1-2].  
5. Дискретизація інформації. Кодування інформації [1-2]. 
6. Електронні таблиці, їх призначення та основні функції [1-2]. 
7. Системи числення. Подання чисел в пам'яті комп'ютера [1-2].. 
8. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій системі числення   
[1-2]. 
9. Операції математичної логіки [1-3].  
10. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів [2, 5-6].  
11. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів [2, 5-6].  
12. Алгоритмічні мови. Програма і мови програмування [2, 5-6].  
13. Структура програми. Типи даних. Вирази [1-6].  
14. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення [1-6].  
15. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування [1-6]. 
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Розділ 4. Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка 
 

1. Проекції точки. Система прямокутних проекцій (епюр Монжа). Проекції точки 
на двох та трьох площинах проекцій. Прийоми побудови третьої проекції точки за 
двома заданими [1-3].  
2. Проекції прямої. Поняття про пряму. Проекції прямої на двох та трьох 
площинах проекцій. Положення прямої щодо площин проекцій. Умови видності 
[1-3]. 
3. Проекції площини. Способи задання площини. Положення площини щодо 
площин проекцій. Точка в площині. Проекції плоских фігур. Умови видності [1-
3]. 
4. Зображення геометричних тіл. Ортогональні проекції найпростіших 
геометричних тіл (призма, піраміда, конус, циліндр, сфера). Побудова проекцій 
точок, що належать поверхням геометричних тіл [1-3]. 
5. Способи перетворення креслень. Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб 
обертання [1-3].  
6. Перетин поверхонь площиною. Перетин граних та кривих поверхонь 
площиною, перпендикулярною до площини проекцій. Дійсна величина фігури 
перерізу [1-3]. 
7. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Система розташування зображень. 
Основні вигляди. Місцеві та додаткові вигляди. Позначення виглядів. Розрізи та 
перерізи: види, позначення та розташування. Штрихування в розрізах та 
перерізах. Умовності та спрощення на кресленнях [1-4]. 
8. Різьби та кріпильні вироби. Різьба: утворення, класифікація, зображення та 
позначення. Стандартні різьбові кріпильні деталі. Різьбові з’єднання [1-4].  
9.Робочі креслення деталей. Нанесення розмірів на кресленнях деталей. 
Позначення на кресленнях матеріалів, що застосовуються для виготовлення 
деталей. Основні написи креслення та їх зміст [1-4].  
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Розділ 5. Хімія 
 

1. Основні поняття та закони хімії [1-5]. 
2. Будова атома [1-5]. 
3. Хімічні елементи та їх систематика [1-5]. 
4. Хімічний зв’язок [1-5]. 
5. Систематика і номенклатура неорганічних сполук [1-5]. 
6. Основи хімічної кінетики та термодинаміки [1-5]. 
7. Розчини. Фізичні властивості розчинів [1-5]. 
8. Оксидаційно-відновні процеси [1-5]. 
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]. 
14. d-елементи І- VІІІ ґрупи [1-5]. 
15. Особливості реакцій комплексоутворення [1-5]. 
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Розділ 6. Теоретична механіка 
Частина 1 Статика 

 
1. Основні визначення та поняття. Аксіоми статики [1-2].  
2. В’язі та їх реакції. Збіжна система сил. Векторний та аналітичний засоби 

складання сил [1-2]. 
3. Умови рівноваги  збіжної  системи сил [1-2]. 
4. Теорема про три сили. Момент сили відносно центра [1-2]. 
5. Теорема Варіньона [1-2]. 
6. Пара сил. Момент пари. Еквівалентність пар. Умови рівноваги пар на площині 

[1-2]. 
7. Плоска довільна система сил. Умови рівноваги [1-2]. 
8. Тертя ковзання. Тертя кочення [1-2]. 
9. Розрахунок стрижневих конструкцій. Аналітичний розрахунок ферм [1-2]. 
10. Момент сили відносно центра у вигляді вектору. Момент сили відносно осі.  

[1-2] 
11. Момент пари сил як вектор. Складання пар у просторі [1-2]. 
12. Приведення просторової системи сил до даного центру [1-2].  
13. Умови рівноваги довільної просторової системи сил [1-2]. 
14. Центр паралельних сил. Координати центра ваги однорідних тіл [1-2]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

1. Цасюк А.В. Теоретична механіка. Навчальний посібник / А.В. Цасюк. – К. : 
ЦНЛ, 2004. – 320 с. 

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики / С.М. Тарг. - М.: Высш. 
школа, 1986. – 435 с. 
 

 Критерії оцінювання результатів фахового вступного 

 випробування 
 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді 

на кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного 

завдання: 

Форма 1: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

4 Виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
Виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну 
відповідь або відповідь на питання відсутня 

 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 
При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в 
необхідній логічній послідовності.  



9 При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді в необхідній логічній послідовності, однак допущені деякі 
неточності у термінології або символіці. 

8 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній 
логічній послідовності. При цьому помилка у відповіді складає 10 - 20 
%. 

7 При відповіді на питання чітко та ясно надані грамотні відповіді в 
необхідній логічній послідовності, однак допущені деякі неточності у 
термінології або символіці. При цьому помилка у відповіді складає 10 - 
20 %. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно 
питання або помилка у відповіді складає 20-30%.  

 <5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання або помилка у відповіді 
складає 30-40%. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання або помилка у 
відповіді складає >40%. 

 
Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

25 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної 
термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Відповідь добре проілюстрована схемами, супроводжується переліком 
необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і 
складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

20 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді в необхідній логічній послідовності, 
однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 
Відповідь добре проілюстрована схемами, супроводжується переліком 
необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і 
складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. 

15 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної 
термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Відповідь проілюстрована схемами, супроводжується переліком 
необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і 
складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При 



цьому не наведені розмірності чи наведено хибні розмірності величин 
у формулах, або наведені не всі розшифрування фізичних величин. 

10 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді в необхідній логічній послідовності, 
однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 
Відповідь проілюстрована схемами, супроводжується переліком 
необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і 
складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При 
цьому не наведені розмірності чи наведено хибні розмірності величин 
у формулах, або наведені не всі розшифрування фізичних величин. 

8 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної 
термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Відповідь недостатньо проілюстрована схемами, супроводжується 
переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування 
і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При 
цьому помилка у відповіді складає до 10 %. 

6 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді в необхідній логічній послідовності, 
однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 
Відповідь недостатньо проілюстрована схемами, супроводжується 
переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування 
і складових величин. Наведені висновки та, за необхідністю, 
рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення об’єкта. При 
цьому помилка у відповіді складає до 10 %. 

5 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної 
термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Відповідь не проілюстрована схемами або супроводжується 
недостатнім переліком необхідних формул. Наведені висновки та, за 
необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення 
об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 

4 

При відповіді на питання чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження). Чітко та ясно надані 
правильні та грамотні відповіді в необхідній логічній послідовності, 
однак допущені деякі неточності у термінології або символіці. 
Відповідь не проілюстрована схемами або супроводжується 
недостатнім переліком необхідних формул. Наведені висновки та, за 
необхідністю, рекомендації щодо подальших напрямів вдосконалення 
об’єкта. При цьому помилка у відповіді складає до 20 %. 



3 

При відповіді на питання не чітко сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження) та виявлено базовий рівень 
знань стосовно питання без достатньої кількості ілюстрацій та формул 
або помилка у відповіді складає 20-30%. 

2 

При відповіді на питання не  сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження) та наведені одиночні 
вибіркові знання стосовно питання без достатньої кількості ілюстрацій 
та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або помилка у 
відповіді складає 30-40%. 

1 

При відповіді на питання не сформульований об’єкт дослідження 
(елемент конструкції об’єкта дослідження) та наведені одиночні 
вибіркові знання стосовно теми питання без достатньої кількості 
ілюстрацій та формул і нечіткими висновками і рекомендаціями або 
помилка у відповіді складає >40%. 

 
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   

 
 
 


