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ВСТУП 

 
Програма вступного випробування є основним документом Приймальної комісії 

ДонНТУ, який визначає зміст та порядок атестації 
абітурієнтів, що закінчили повний курс бакалаврату для вступу на спеціальності, що визначені 
у інформаційній таблиці   4 правил прийму до ДонНТУ у 2017 році «Перелік спеціальностей 
та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, освітнього ступеню магістра» та мають базову освіту, не є спорідненою за 
обраним освітнім ступенем магістра, відносяться до категорії «інші спеціальності» та що 
бажають продовжити навчання для здобуття   освітнього ступеню магістра. 

 Програма додаткового вступного випробування  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 «магістр»,   за спеціальностями: 
172 «Телекомунікації та радіотехніка»;  

171 «Електроніка»; 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;  

144 «Теплоенергетика»;  

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

123 «Комп’ютерна інженерія»;  

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;  

121 «Інженерія програмного забезпечення»;  

184 «Гірництво»; 

103 «Науки про Землю»;  

193 «Геодезія та землеустрій»; 

101 «Екологія»;  

183 «Технології охорона навколишнього середовища»;  

131 «Прикладна механіка »;  

132 «Матеріалознавство»;  

133 «Галузеве машинобудування»,  

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»;  

161 «Хімічні технологій та інженерія» 

 
Абітурієнт повинен володіти базовими поняттями бакалаврської підготовки з наук: «Вища 

математика», «Фізика», «Інженерна графіка», «Іноземна мова», «Філософія», «Хімія», «Ділова 
українська мова», «Економічна теорія», «Інформатика», «Історія України».  

Мета випробування– оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до навчання у 
ДонНТУ. Рівень знань визначається за здібностями студентів вирішувати теоретичні та 
практичні питання. 

Вступне випробування проводиться у формі екзамену, який  комплексно перевіряє 
знання та вміння бакалавра з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін 
технічного рівня, а також враховує вимоги до його освітнього рівня. 

У разі отримання оцінки більше 60 балів - абітурієнт допускається до фахових 
вступних випробувань за обраною спеціальністю освітнього ступеня магістра). У разі 
отримання  менше 60 балів - абітурієнт не допускається до наступних  фахових вступних 
випробувань. 

Атестація вступників проводиться в терміни, визначені Приймальною комісією ДВНЗ 
«ДонНТУ». 
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 Розділ 1 . Вища математика 

 
  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, логарифмічних рівнянь. Нерівності. [1-9] 

 2. Система лінійних рівнянь. 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). [1-9] 

3. Визначники. 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. [1-9] 

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 прямокутних матриць. Додавання матриць і 
множення матриць на число. Розв'язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої 
матриці. Матричне рівняння. [1-9] 

5. 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. Координати вектора, що заданий двома 
точками. Ознака колінеарності двох векторів. Ознака компланарності трьох векторів.  

Властивості скалярного добутку двох векторів. Вираз скалярного добутку через 
координати. [1-9] 

6. Пряма на площині. 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. [1-9] 

7. Площина у просторі. 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. [1-9] 

8. Пряма у просторі. 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. [1-9] 

9. Лінії другого порядку. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. Асимптоти 
гіперболи. Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми параболи. 
Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку. [1-9] 

10. Функція однієї змінної. Поняття функції. Способи задавання функції. Область 
визначення та область значень функії. 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. [1-9] 

11. Границя функції однієї змінної. Числова послідовність. Означення границі 
послідовності. Нескінченно малі величини. Нескінченно великі величини. Зв'язок між 
нескінченно малими та нескінченно великими величинами. Означения границі функції. 
Односторонні границі. Властивості функцій, що мають скінченні границі. Граничні переходи 
у рівностях і нерівностях. Леми про нескінченно малі величини. Арифметичні операції над 
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функціями, що мають скінченні границі.  Границя  функції  при х→0.  Невизначені 

вирази. Границя монотонної функції. Число е. Натуральні логарифми. [1-9] 
12. Неперервність функції однієї змінної. Означення неперервності функції в точці. 

Неперервність функції на відрізку. Арифметичні операції над неперервними функціями. 
Класифікація розривів. Властивості неперервних функцій. Неперервність елементарних 
функцій. [1-9] 

 13. Похідна функції однієї змінної. Означення похідної. Геометричний, механічний 
зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Похідна оберненої функції. Таблиця похідних. 
Правила обчислення похідних. Похідна складної функцї. Односторонні похідні. Похідні 
вищих порядків. [1-9] 

14. Диференціал функції однієї змінної.  Визначення диференціалу. Диференціал суми, 
добугку і частки. Інваріантність форми першого диференціалу. Диференціали вищих порядків. 
Застосування диференціалу до наближених обчислень. Основні теореми диференціального 
числення. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. [1-9] 

15. 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. [1-9] 
 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Бугров Я. С. Высшая матика: в 3 т./Я. С. Бугров, С. М. Никольский. – М. : 

Дрофа, 2004.  
2. Данко П.Е. Высшая матика 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 матике/ В.А.Кудрявцев, Б.П. 

Демидович. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 
4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей матике/ К.Н.Лунгу, Д.Т.Письменный, 

С.Н.Федин. – Изд. 4. – М.: Айрис-пресс, 2005.-576 c. 
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Функції однієї перемінної / И.А. Марон. – М.: Наука, 1973. 
6. Минорский В.П. Сборник задач по высшей матике/ В.П.Минорский.– Изд. 3-12. 

– М., 1955-77 р.м.  
7. Тарасов Н.П. - Курс высшей матики для техникумов/ Н.П.Тарасов.  – М.:, Наука, 

1967. – 448 с. 
8. Тевяшев А.Д. Высшая матика. Общий курс. Сборник задач и упражнений. 

Матика для экономистов/ А.Д.Тевяшев, А.Г.Литвин– Харьков: ХТУРЭ, 1997.  
9. Щипачев  В.С. Высшая матика/ В.С. Щипачев.  – М.:, 2005, - 479 с. 

 
Розділ 2.  Фізика 

 
1.  Кінематика .  Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її 

розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. 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.  [1-2] 
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2.  Динаміка. 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.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. [1-6] 

3.  Закони збереження в механіці. 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. [3] 

4.  Механічні коливання й хвилі. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. 
Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння 
гармонічних коливань. Фаза коливань. Матичний маятник.  Період коливань матичного 
маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час 
коливань матичного 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. [4] 

5. Електричне поле. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії 
електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів. 
Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному 
полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична 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 електричного 
поля з різницею потенціалів. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види 
конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання 
конденсаторів у техніці. [1-6] 

6.  Електричний струм. 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. Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його 
використання. Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова 
провідності напівпровідників. Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. 
Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. [6] 

 
Перелік рекомендованої літератури 

1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчалний 
посібник. Т. 1.: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.–К.: Техніка, 2006. –532с.іл. 

2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний 
посібник –Т. 2.: Електрика і магнетизм. –К.: Техніка, 2006. –452 с.іл 

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник –Т. 3.: 
Оптика. Квантова фізика. –К.: Техніка,2006. –518с.іл. 

4. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. І. Механика. –М.: Наука, 1989. –576с. 
5. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІ. Термодинамика и молекулярная 

физика. –М.: Наука, 1990.–592 с. 
6. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІІ. Электричество.–М.: Наука, 1977.–687 

с. 
 

Розділ 3. «Інженерна графіка (та нарисна геометрія)» 
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1. Проекції точки. Система прямокутних проекцій (епюр Монжа). Проекції точки на 

двох та трьох площинах проекцій. Прийоми побудови третьої проекції точки за двома 
заданими. [1-4] 

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

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

4. Зображення геометричних тіл. Ортогональні проекції найпростіших геометричних 
тіл (призма, піраміда, конус, циліндр, сфера). Побудова проекцій точок, що належать 
поверхням геометричних тіл. [1-4] 

5. Способи перетворення креслень. Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб обертання. 
[1-4] 

6. Перетин поверхонь площиною. Перетин граних та кривих поверхонь площиною, 
перпендикулярною до площини проекцій. Дійсна величина фігури перерізу. [1-4] 

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. [1-5] 

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] 
 

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, - Київ.: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. 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. 
 

Розділ 4. Інформатика 
 

1. Введення до мови високого рівня. Огляд мов високого рівня. Місце мови С в 
обчислювальній техниці. Огляд літератури по мові С++.  Повторення основних понять 
інформатики. Системи числення і переходи між  ними.  Двійкова  арифметика.  Представлення  
негативних  чисел. Системи  кодування символів. Способи уявлення цілих чисел  та чисел з 
плаваючою комою. [1-5] 

2. Основи алгоритмізації. Поняття алгоритму. Основне завдання алгоритмізації і 
порядок складання алгоритмів. Поняття  структурного  програмування  і  схеми  алгоритму  
программи. Способи запису алгоритму.   Почало і  кінець програмного блоку. Поняття дії. 
Умовне позначення дії на схемах алгоритму. Умова як основний тип галуження алгоритмів і 
програм. Блок вибору як розширений варіант блоку умови. Поняття циклу. Приклади 
складання схем алгоритмів. [1-5] 

3. Основні поняття теорії програмування. Основні принципи написання програм. 
Структура програми на мові С++. Поняття  виразу. Основні  етапи  вирішення  завдань  на  
ЕОМ.  Критерії  якості програми. Життєвий  цикл  програми. Постановка  завдання  і  
специфікація  програми.. Теорема  структури  і  структурне  програмування.  Твердження  об  
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програмах. Коректність програм. Правила виводу для основних структур програмування. 
Інваріантні твердження. Етапи перетворення програми. Створення асемблерної коди програми 
за допомогою компілятора командного рядка. [1-5] 

4. Основні елементи мови С++. Алфавіт і словник мови С++. Ідентифікатори. 
Структура С++ програми. Розділ операторів. Коментарі.  препроцесорні директиви. 
Стандартні бібліотечні функції. Структура і компоненти простої програми. Проста програма. 
[1-5] 

5. Типи даних. Уведення-виведення даних. Тотожність і сумісність типів. Вирази, 
операції, операнди. Арифметичні і логічні вирази і операції. Вирази і операції відношення. 
Процедури введення-виводу.   Імена  змінних.  Типи  і  розміри  даних.  Описи  змінних.  
Символьні і рядкові константи, константні вирази. Перетворення типів. [1-5] 

 6. Оператори мови С++. Прості оператори (привласнення, безумовного переходу). 
Структурні оператори (складений оператор, умовні оператори, оператор вибору).   Поняття 
операції. Приклад простої програми на Сі. Таблиця приоритетів операцій. Арифметичні 
операції. Основні поняття математичної логики. Операції відношення і логічні операції. 
Операції  зменшення і збільшення. Побітові логічні операції. Операції і вирази привласнення.  
Умовні вирази. Старшинство і порядок привласнення.  Операції мови С: Арифметичні, 
Операції відношення і логічні операції, Операція привласнення, Операція кома, Операція 
sizeof, Умовна тримісна операція, Порозрядні (побітові) операції. Приведення типів. [1-5] 

7. Конструкції мови С, що управляють. Організація процесів, що гілкуються: оператор 
if. Вкладення конструкції оператора if. Операторі циклу. Операторі  break і continue в циклах.   
Оператор передачі управління  (оператор-перемикач) switch. Управляючі оператори. Умовні 
оператори. Оператор goto. [1-5] 

8. Препроцесорні засоби. Директиви препроцесора: Директива #define, Директива 
#include, Директиви умовної компіляції, Директива #error, Директива #pragma, Директива 
#line. Приречені макроси [1-5] 

9.Циклічні конструкції.     Цикли з параметром. Цикли з умовою поста. Цикли з 
передумовою. Індекс циклу, змінна циклу, діапазон, крок. Представлення циклу з допомогою 
оператора умови. Цикл з індексом, цикл з умовою на початку, цикл з умовою в кінці.  Області  
застосовності  і  основні  відмінності  між  трьома  конструкціями  циклів.  Правила  роботи  з  
вкладеними  циклами.  Службові  блоки  коментарі. Перемикач. Цикл for. Оператор циклу з 
передумовою . Оператор циклу з постумовою. Оператори без умовного переходу і мітки. 
Порожній оператор. Оператори break і continue. [1-5] 

10. Покажчики. Операції над покажчиками. Покажчики і масиви (чисел і символів). 
Покажчики і багатовимірні масиви. Масиви покажчиків.  Адресна арифметика. [1-5] 

11. Функції . Область дії і область видимості. Передача параметрів у функції. Масиви і 
рядки як параметри функцій.  Масиви покажчиків на функції. Покажчики на функції як 
параметри. Покажчик на функцію як значення, що повертається функцією. Функції із змінним 
числом параметрів. Перевантаження функцій (для СІ++). Аргументи функції main(). 
Рекурсивні функції. [1-5] 

12. Типи даних, визначувані користувачем. Масиви. Оголошення і ініціалізація  
масивів. Приклади обробки масивів. Індексація елементів.Методи сортування. [1-5] 

13. Символьні строки. Символьна інформація і рядки. Введення-виведення 
символьних даних. Рядки. Введення-виведення рядків. Функції для роботи з рядками. 
Перейменування типів - typedef.    Пошук в строках. [1-5] 

14. Класи пам'яті . Динамічний розподіл пам'яті. Розширення мови сі. Сегменти. 
Моделі пам'яті. Покажчики типу near і far. Покажчики типу huge. Виділення пам'яті і 
управління нею. Визначення  розміру пам'яті, що виділяється (операція sizeof). Масиви 
покажчиків і моделювання багатовимірних масивів. [1-5] 

15. Система введення-виведення і робота з файлами  в мові С. Потокове 
(буферізоване) введення-виведення. Робота з файлами на диску. Посимвольний режим обміну 
з файлами. Порядковий режим обміну з файлами. Режим обміну формату з файлами. 



8 
 
Поблочний обмін даними. Позиціювання. Введення-виведення нижнього рівня. Відкриття-
закриття файлу. Читання і запис даних. Довільний доступ до файлу. [1-5] 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Фараонов В.В. Турбо Паскаль(в 3-х книгах). Книга 1. Основы Турбо Паскаля.-
М.:Учебно-инженерный центр <<МВТУ ФЕСТО Дидактик>>, 1992.-304с., с ил.  
2. Турбо Паскаль 6.0. Руководство пользователя. Книга 1. Издание четвертое. Тверь: 
<<Центропрограммсистем>>, 1991.-260с., с ил.  
3. Керниган Б., Ритчи Д.,  Фьюэр А. Язык программирования Си. - М.: Финансы и 
статистика , 2000. 
4. Березин Б. И., Березин С. Б. Начальный курс С и С++. – М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 1999 
5. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах – СПб.: БХВ- Петербург, 2001 

 
 

Розділ 5.  «Іноземна мова» Англійська 
ТЕМА 1. Present Simple 
ТЕМА 2. Present Continuous 
ТЕМА 3. Present Perfect 
ТЕМА 4. Past Simple 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Бонди Е.А. Английский язык: учебное пособие.- М.: Высш.шк., 1988. – 272 с. 
2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. – М.: Высш. 

шк., 1989.-639 с. 
3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови: Довідк. вид. – К.: 

Освіта, 1994.- 320 с. 
4. Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматематике. – Киев: Тандем, 

1997. 256 с. 
5. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола: Учеб. пособие. – М.: 

Высш. шк. 1990. – 207 с. 
6. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination B1. – Macmillan Publishers 

Limited, 2008. – 256 p. 
7. Michael Swan, Catherine Walter. The Good Grammar Book. – Oxford University Press, 

2001. -324 p. 
8. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. – Cambridge University Press,1990. – 259 

p. 
  

Розділ 6. Філософія 
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві. 
2. Виникнення і основні етапи розвитку філософії. 
3. Розвиток філософської думки в Україні. 
4. Філософія буття. 
5. Діалектика як теорія розвитку. 
6. Філософія суспільства. 
7. Філософія історії 
8. Філософське розуміння свідомості 
9. Суспільна свідомість і її структура 
10. Пізнання. Наукове пізнання 
11. Філософія людини 
12. Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 3 

изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 608 с. 
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2. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В. П. 
Андрущенко, М. І. Михальченко. – 2-ге вид., випр. й доп. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. 
– 368 с. 

3. Введение в философию : учеб. пособие / Авт. кол. : И. Т. Фролов и др. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Республика, 2002.– 623 с. 

4. История философии : учебник / Отв. ред. В. П. Кохановский. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 736 с. 

5. Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Кер. авт. кол. В. Г. Кремень. 
– Х. : Прапор, 2003. – 768 с. 

6. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій : 
навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища шк.; Т-во «Знання», КОО, 
1999. – 543 с. 

7. Радугин А. А. Философия : курс лекций : учеб. пособие / А. А. Радугин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЦЕНТР, 2001. – 272 с. 

8. Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин.– М. : Гардарики, 2006.– 459 с. 
9. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии : учеб. пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – М. 

: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 800 с. 
10. Філософія : підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Бойченко М. І. та ін. – К. : Либідь, 

2001. – 408 с. 
11. Філософія : підручник / За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – 3-тє вид., перероб. і 

доп. – Х. : Прапор, 2004. – 736 с. 
12. Современная философия науки: знания, реальность, ценность в трудах мыслителей 

Запада : учеб. хрестоматия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 1996. – 400 с. 
 

Розділ 7. Ділова українська мова 
1. Українська  мова  як  єдина національна мова українського  народу і форма його 

культури.  Основні етапи  розвитку української мови. Особливості української 
літературної мови. 

2. Стилі мови. Характеристика   наукового  стилю. 
3. Лексичні норми сучасної  української мови у професійному мовленні. 
4. Науково-термінологічна  лексика. Стійкі сполучення у науковому  мовленні. 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Баран Г.В. Українська мова. Матеріали для підготовки до зовнішнього оцінювання. – X.: 

Країна мрій, 2008. — 112 с. 
2. Білецька О. ЗНО 2015. Українська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього 

незалежного оцінювання. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. — 498 с. 
3. Голобородько Є.П. Усі уроки української мови в 10 класі. Академічний рівень. – Х.: 

Основа, 2010. — 329 с. 
4. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. –Підручник. — 

К.: Грамота, 2011. — 336 с.  
5. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 9 клас. – Підручник. — К.: Грамота, 2009. 

— 304 с. 
6. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. 11 клас: рівень стандарту. – 

Підручник. — К.: Генеза, 2012. — 256 с. 
7. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. –  К.: Вища шк., 2007. - 303 с. 
8. Шевчук С.В. Разом, окремо, через дефіс. А-Я: Орфографічний словник: 32000 слів: 

Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціальна різногалузева 
термінологічна лексика. - К. : А.С.К., 2006. - 416с.  

9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. –  254 с. 
 

Розділ 8. Економічна теорія 
 

1. Грошовий обіг та закони грошового обігу. 
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2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 
3. Ринок праці. Закон Оукена. 
4. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Крива виробничих можливостей. 
5. Ринок, його структура і функції. Ринкова рівновага. 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична 

концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів:Каменяр, 2000. 
2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За 

ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. 
3. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансовї науки / Пер. 

з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В. М. 
Федосова. — К.: Либідь, 2000. 

4. Бровкова Е. Г., Продивус И. П. Финансово-кредитная система государства.— К., 
1997. 

5. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Ніос, 2000. 
6. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. 
7. Государственные финансы: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Федосова, С. 

Я.Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991. 
8. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. 
9. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За 

заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. 
10. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / Пер. 

з англ. — К.: Основи, 1998. 
11. Дьяконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук. думка, 1997. 

 
12. Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: 

Навч. посібник — К.: Наук. думка, 1997. 
 

Розділ 9. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  
1. Вступ: предмет і завдання навчального курсу. Первісне суспільство і перші державні 

утворення на території України. [1;3;5;6;7;8;9] 
2. Київська Русь, її суспільно-політичний розвиток. [1;3;4;5;6;7;8] 
3. Феодальна роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинське князівство. 

[1;3;4;5;6;7;8] 
4. Українські землі під владою іноземних держав (XIV- перша половина XVIІ ст. ) 

[1;3;5;6;7;8;9] 
5. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. [1;3;4;5;6;7;8;9] 
6. Визвольна війна українського народу під керівництвом Б.Хмельницького. 

[1;3;4;5;6;7;8] 
7. Українська козацька держава в другій половині XVIІ ст. – на початку XVIІІ ст. 

[1;3;4;5;6;7;8] 
8. Українські землі у ХVІІІ ст. [1;3;4;5;6;7;8] 
9. Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперії 

наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. [1;3;5;6;7;8;9] 
10. Українські землі під владою Російської імперії  в  другій половині ХІХ ст. 

[1;3;4;5;6;7;8] 
11. Західноукраїнські землі в другій половині Х1Х ст. [1;3;4;5;6;7;8] 
12. Україна на початку ХХ ст.  Україна у Першій світовій війні. [1;4;5;6;7;8;9] 
13. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр. [1;4;5;6;7;8;9] 
14. Україна між світовими війнами (1921-1939 рр.). [1;4;5;6;7;8;9] 
15. Україна у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). [1;4;5;6;7;8;9] 
16. Суспільний розвиток України у повоєнний період і в умовах «відлиги». [1;4;5;6;7;8] 
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17. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 
1980-х рр.). [1;4;5;6;7;8] 

18. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. [1;2;4;5;6;7;8;9] 
19. Україна в умовах незалежності. [1;5;6;7;8;9] 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Власов В. С. Історія України: Підручник для 7-го класу загальноосвітніх навчальних 

закладів. / В. С. Власов. – К.: Генеза, 2013. – 192 с. 
2. Власов В. С. Історія України: Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних 

закладів/ За ред. Ю.А. Мицика. – К.: Генеза, 2013. – 256 с. 
3. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник/ О. Д. Бойко. – К.: Академвидав, 

2007. – 688 с. 
4. Гупан М. Н. Новітня історія України: 11 клас. Навчальний посібник./ М. Н. Гупан. – 

К.: А.С.К., 2007. – 384 с. 
5. Кульчицький С . В. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів. / С. В. Кульчицький  – К.: Літера ЛТД, 2013. – 
528 с. 

6. Кульчицький С. Історія України (1914–1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / С.Кульчицький, Ю. Шаповал. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.  

7. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 кл. 
загальноосвіт. навч. закл./ С. Кульчицький, Ю. Шаповал. – К.: Генеза, 2005. – 320 с.  

 
 

Розділ 10. 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]. 
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 посібник. – 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. 
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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 

5 Виставляється, якщо під час відповіді на питання надано вірну відповідь. 

0 
Виставляється, якщо під час відповіді на питання надано невірну відповідь або 
відповідь на запитання відсутня. 

 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

8 

Під час відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Наведено логічну послідовність розв’язання задачі або принципову схему 
пристрою, що розраховується. Наведено необхідні розрахунки, які передбачать 
наявність вимог до вибору структурних або принципових елементів схем. Наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

7 Під час відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак під час 
розв’язання задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

6 Під час відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді 
на поставлені питання з використанням термінології та символіки. Під час 
виконання розрахунків має місце деякі неточності. Не наведені графіки та 
залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

5 Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. Під 
час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

4 Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 
питання. Під час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та грубі 
помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 
Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

3 Поодинокі вибіркові знання стосовно питання. 
2 Поодинокі вибіркові знання стосовно теми питання. 
 
Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

11 

Під час відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 
Наведено логічну послідовність розв’язання задачі або принципову схему 
пристрою, що розраховується. Наведено необхідні розрахунки, які передбачать 
постановку вимог до вибору структурних або принципових елементів схем. 
Наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

10 Під час відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак під час 
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розв’язання задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

9 
Під час відповіді на питання студент проявив високих рівень знань, однак 
порушена послідовність викладено матеріалу та під час розв’язання задач допустив 
деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

8 
Під час виконання розрахунків має місце деякі неточності. Не наведені графіки та 
залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

7 
Під час виконання розрахунків має місце деякі неточності, помилки в схемі та 
розрахунках. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані 
результати. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

6 

Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. Під 
час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

5 

Під час відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 
питання. Під час виконання розрахунків має місце суттєві неточності та грубі 
помилки. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 
Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

4 
Неточності формулювання, порушено послідовність викладеного матеріалу, є 
значні помилки. 

3 
Неточності формулювання, порушено послідовність викладеного матеріалу, але 
наведені формули, схема або загальна ідея розв’язання поставленої задачі. 

2 Поодинокі вибіркові знання стосовно питання 
1 Поодинокі вибіркові знання стосовно 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 

 


