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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 132 Матеріалознавство (далі – Програма) є 

нормативним документом Луцького національного технічного університету. 

Програму розроблено професорсько-викладацьким складом на основі 

інтегрованих навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у 

структурних підрозділах Луцького НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки  України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – «Основи інженерної графіки», 

«Технічна механіка», «Матеріалознавство», «Інформатика», «Фізика», 

«Математика».  

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім ступенем 

бакалавр  за спеціальністю 132 Матеріалознавство 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 132 Матеріалознавство. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Використовуючи результати конструкторських розробок, проаналізувати 

умови роботи виробу, технологічні можливості його виготовлення та 

забезпечення необхідних показників якості. 

Під час конструювання виробу, використовуючи результати аналізу умов 

його роботи за допомогою набутих знань щодо особливостей структури, 

механічний, фізичних та технологічних властивостей різних груп матеріалів та 

довідкової літератури встановити можливість та доцільність використання тієї 

чи іншої групи матеріалів.  

Використовуючи креслення та відомості щодо умов роботи, виробу, за 

допомогою довідкової літератури, в процесі конструювання виробу, 

проаналізувати можливу заміну традиційних матеріалів на сучасні неметалеві, 

композиційні, порошкові матеріали та матеріали з покриттям. 

Виходячи з обраної групи матеріалів і заданих властивостей, за допомогою 

довідкової літератури, або комп’ютерних баз даних, під час конструювання 

виробу, обрати конкретну марку матеріалу для виготовлення виробу. 

Використовуючи наявні заготовки, за допомогою певних правил, 

обладнання та реактивів, в умовах металографічної або фізичної лабораторії 

готувати зразки для контролю мікро- та макроструктури , рентгеноструктурного 

та електрономікроскопічного аналізів. 

Використовуючи підготовлені зразки, за допомогою відповідних правил, 

обладнання та нормативних матеріалів, в умовах металографічної лабораторії, 

проводити макроструктурний аналіз. 

Використовуючи дані про вимоги до виробу, склад матеріалу, особливості 

його застосування та обробки, за допомогою довідкової літератури та карт 

типових технологічних процесів, в умовах технологічної лабораторії або 

технологічного бюро обрати вид (види) обробки виробу.  

Використовуючи паспортні характеристики обладнання, за допомогою 

нормативних матеріалів та відповідних правил, в умовах технологічної 
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лабораторії або технологічного бюро, обрати необхідне обладнання та 

устаткування для виконанню конкретного виду обробки. 

Використовуючи вихідні текстові та графічні матеріали, за допомогою 

існуючого програмного забезпечення, в умовах технологічної лабораторії або 

технологічного бюро здійснити комп’ютерний набір, зберігання та друкування 

того чи іншого  документу або іншої науково-технічної інформації. 

Використовуючи отримані масиви даних, за допомогою обчислювальної 

техніки та наявного програмного забезпечення, в умовах механічної лабораторії, 

визначати статистичні характеристики результатів механічних випробувань. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 132 Матеріалознавство містить основні питання з 

наступних дисциплін: 

 

“ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ” 

 

Основні правила оформлення креслеників 

Формати креслеників і оформлення креслярських листів. Масштаби 

збільшення та зменшення. Основний надпис та призначення кожної його графи. 

Шрифти креслярські. Лінії кресленика та їх основні призначення. Графічне 

позначення матеріалів. Нанесення розмірів. Лінійні та кутові розміри.  

 

Основні геометричні побудови 

Поділ відрізків, кутів та кіл. Проведення перпендикуляра. Спряження. 

Застосування лекальних кривих. Криві другого порядку. Побудова епіциклоїди. 

Побудова евольвенти. Побудова синусоїди. Побудова спіралі Архімеда.  

 

Зображення. Проеціювання геометричних тіл і технічних деталей 

Класифікація зображень та правила виконання на креслениках. Види та їх 

розташування на креслениках. Додатковий і місцевий види. Розрізи. 

Горизонтальні, вертикальні та похилі розрізи. Прості та складні розрізи. 

Поздовжні та поперечні розрізи. Січення, виносні елементи, надписи та 

позначення. Побудова проекцій основних геометричних тіл. Побудова проекцій 

призматичної деталі. Побудова проекцій пірамідальної деталі.. Побудова 

проекцій конічної деталі. Проеціювання технічних деталей типу нероз’ємний 

підшипник, направляюча втулка, кронштейн, кришка підшипника. 

 

Аксонометричні проекції. 
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Побудова аксонометричних зображень деталей 

 

Роз’ємні і нероз’ємні з’єднання деталей 

Роз’ємні і нероз’ємні з’єднання деталей. Види різі і зображення її на 

кресленнях. Класифікація різі за формою поверхні, за напрямком різі, за числом 

заходів. Різь метрична, дюймова, трапецеїдальна, упорна. Кріпильні деталі: 

болти, гайки, гвинти, шайби, шплінти, шпильки, штифти. Болтове з’єднання. 

З’єднання шпилькою. З’єднання гвинтом. Шпонкове з’єднання. Шліцьове 

з’єднання. Трубні з’єднання.  

Заклепкові з’єднання. Зварні з’єднання. Основні типи швів ручного 

дугового зварювання. Додаткові знаки, які застосовують для позначення зварних 

швів. Структура умовного позначення стандартного шва. Основні типи 

контактного зварювання та умовні позначення зварного шва. Структура 

умовного позначення нестандартного зварного шва. 

 

Кресленики і ескізи деталей 

Вимоги до креслеників деталей машин. Правила оформлення креслеників 

деталей. Приклади нанесення розмірів. Позначення шорсткості поверхонь, 

покриттів і термічної обробки. 

 

Складальні кресленики 

Загальні відомості про вироби на креслениках. Вироби та їх складові 

частини. Види конструкторської документації та стадії проектування. 

Позначення виробів та їх конструкторської документації. Вимоги до 

складальних креслеників. 

Послідовність виконання складального кресленика. Умовності та 

спрощення на складальних креслениках. 

 

Читання та деталювання загальних видів 
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Читання креслеників загальних видів. Послідовність читання креслеників 

загальних видів. Роль та призначення деталювання креслеників.  

 

“ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА” 

 

СТАТИКА ТВЕРДОГО ТІЛА  

 

Основні поняття і аксіоми статики. В’язі 

Предмет статики. Основні поняття статики. Аксіоми статики. Теореми про 

три непаралельні сили. В’язі та їх реакції.  

 

Сили 

Сили. Основні дії з силами. Способи задавання сили. Проекція сили на вісь 

і на площину. Додавання і розкладання сил. Сили зосереджені і розподілені.  

 

Момент сили 

Момент сили відносно точки в площині. Момент сили відносно осі. 

Теорема Варіньона про момент рівнодіючої відносно центра і осі. Пара сил. 

Момент пари сил. Теореми теорії пар: незалежність моменту пари від вибору 

моментальної точки; теорема про додавання пар у просторі. Момент сили як 

вектор.  

 

Система  збіжних сил 

Збіжні сили. Геометричні та аналітичні умови рівноваги збіжної системи 

сил.  

 

Довільна система  сил у площині 

Лема про паралельне зміщення сили. Основна теорема статики плоскої 

системи сил. Поняття головного вектора і головного моменту системи сил. 
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Геометрична та аналітична умови рівноваги системи сил в площині. Рівновага 

складених конструкцій.  

 

Довільна просторова система  сил 

Лема про паралельне зміщення сили у просторі. Основна теорема 

просторової статики. Геометрична та аналітична умови рівноваги просторової 

системи сил. 

 

Рівновага тіла при наявності тертя 

Тертя ковзання. Закони Амонтона-Кулона. Кут та конус тертя. Тертя 

кочення. Рівновага при наявності сил тертя.  

 

Центр паралельних сил 

Центр тяжіння. Рівнодіюча двох паралельних сил. Зведення системи 

паралельних сил до рівнодіючої. Центр паралельних сил, його радіус-вектор та 

координати. Центр тяжіння твердого тіла; центр тяжіння об’єму, площини та 

лінії. Методи визначення центру тяжіння тіл.  

 

КІНЕМАТИКА ТОЧКИ І ТВЕРДОГО ТІЛА  

 

Кінематика точки 

Предмет кінематики. Способи опису руху точки: натуральний, 

координатний та векторний. Обчислення швидкості та прискорення руху точки 

при цих способах.  

 

Поступальний і обертальний рух твердого тіла 

Поступальний рух твердого тіла. Теорема про траєкторії, швидкості та 

прискорення точок тіла. Приклади. Обертальний рух твердого тіла відносно 

нерухомої осі. Рівняння обертального руху. Кутова швидкість та кутове 

прискорення. Швидкість та прискорення точок тіла при обертанні відносно 
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нерухомої осі. Векторні вирази швидкості та прискорення точки тіла при 

обертальному русі.  

 

Плоскопаралельний рух твердого тіла 

Рівняння руху плоскої фігури. Розкладання руху плоскої фігури на 

поступальний та обертальний навколо полюса. Засоби обчислення швидкостей 

точок тіла при його плоскопаралельному русі. Теорема про проекції швидкостей 

двох точок тіла. Миттєвий центр швидкостей та способи його знаходження. 

Визначення швидкостей точок за допомогою миттєвого центра. Визначення 

прискорення точок при плоскопаралельному русі. Визначення прискорення 

точок кривошипно-шатунного механізму та планетарної передачі.  

 

Складний рух точки 

Поняття абсолютного, відносного та переносного руху. Абсолютна та 

відносна похідні від вектора (формула Бура). Теорема про складання 

швидкостей. Теорема Коріоліса. Коріолісове прискорення. Фізичний зміст 

коріолісового прискорення.  

 

Складний рух твердого тіла 

Додавання поступальних рухів твердого тіла, обертальних рухів відносно 

перехресних та паралельних осей, пара обертів. Циліндричні зубчаті передачі.  

 

ДИНАМІКА ТОЧКИ І СИСТЕМИ  

 

Динаміка точки 

Предмет динаміки. Основні поняття: матеріальна точка, маса, сила ваги. 

Закони класичної механіки (закони Ньютона). Диференціальні рівняння руху 

матеріальної точки в декартових і натуральних координатах. Дві основні задачі 

динаміки точки. Алгоритм рішення другої задачі динаміки точки. Динаміка 

відносного руху матеріальної точки.  
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Загальні теореми динаміки точки 

Теорема про зміну кількості руху матеріальної точки. Кількість руху 

матеріальної точки. Елементарний імпульс сили. Імпульс сталої і змінної сили. 

Теорема про зміну момента кількості руху матеріальної точки відносно центра і 

осі. Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки. Кінетична енергія 

точки. Визначення елементарної роботи сили, робота постійної і змінної сили, 

робота сили тяжіння, сили тертя ковзання, сили пружності.  

 

Коливання матеріальної точки 

Прямолінійні коливання матеріальної точки. Вільні, затухаючі і збурені 

коливання без урахування опору середовища.  

 

Динаміка механічної системи 

Головні характеристики системи: механічна система, маса системи, центр 

мас та його координати. Сили зовнішні та внутрішні. Властивості внутрішніх сил 

системи. Диференціальні рівняння руху системи. Теорема про рух центра мас 

системи. Закон збереження руху центра мас системи.  

 

Загальні теореми динаміки механічної системи 

Теорема про зміну кількості руху механічної системи. Кількість руху 

механічної системи. Закон збереження кількості руху механічної системи. 

Приклади Теорема про зміну кінетичного моменту відносно центра і осі. 

Кінетичний момент твердого тіла відносно осі. Моменти інерції тіл, 

найпростішої геометричної форми (стержня, кільця, диска, циліндра). Радіус 

інерції. Теорема про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема 

Гюйгенса). Закон збереження кінетичного момента. Приклади. Теорема про 

зміну кінетичної енергії механічної системи. Кінетична енергія механічної 

системи. Кінетична енергія твердого тіла при окремих випадках його руху 
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(поступальний, обертальний. Плоскопаралельний). Робота постійної і змінної 

сили, робота сили внутрішніх сил незмінної механічної системи.  

 

Диференціальні рівняння руху твердого тіла  

Диференціальні рівняння поступального, обертального і 

плоскопаралельного руху твердого тіла.  

 

Принцип Даламбера 

Принцип Даламбера для матеріальної точки. Даламберова сила інерції. 

Принцип Даламбера для механічної системи. Головний вектор і головний 

момент сил інерції. Зведення сил інерції твердого тіла до центра. Визначення 

динамічних реакцій механічної системи. 

 

“МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО” 

Механічні, технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів 

Механічні властивості, які визначають при статичних випробуваннях. 

Діаграми залежності деформації металу від напруження. Види напружень. 

Твердість металів. Властивості, які визначають при динамічних випробуваннях. 

Теоретична та реальна міцність металів. Конструкційна міцність. Руйнування 

металів. Поняття про пружну та пластичну деформацію. Механізми пластичної 

деформації. Методи визначення технологічних властивостей. 

Залізовуглецеві сплави. Діаграма стану залізо-вуглець 

 Чорні метали в сучасній промисловості. Компоненти та фази в системі Fe-

C. Діаграма метастабільного стану системи Fe-C, структурна. Фазова діаграма 

метастабільної системи Fe-C. Структурні складові діаграми Fe-C. Нонваріантні 

перетворення залізовуглецевих сплавів. Кристалізація сплавів Fe-Fe3C. 

Побудова кривих охолодження.  
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Класифікація та маркування сталей та чавунів 

 Характеристика вуглецевих сталей. Домішки в сталях. Структура сталей. 

Вплив вмісту вуглецю на структуру й властивості сталей. Принципи маркування 

сталей.  

 

Конструкційні та інструментальні сталі 

 Конструкційні вуглецеві та леговані сталі. Арматурні сталі. Сталі для 

штампування. Сталі для цементації та покращення. Автоматні сталі. Ресоро-

пружинні, підшипникові та зносостійкі сталі. Високоміцні, жароміцні, 

корозієстійкі та жаростійкі сталі. Вимоги до інструменту та необхідні 

властивості інструментальних сталей. Класифікація інструментальних сталей та 

матеріалів. Види інструментальних сталей та матеріалів. 

 

Теорія і технологія термічної обробки сталі 

 Класифікація основних видів термообробки. Перетворення перліту в аустеніт 

при нагріванні сталі. Ріст зерна аустеніту при нагріванні. Перетворення в сталі 

при охолодженні. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту. Перлітне 

перетворення. Механічні властивості сталі зі структурою перліту, сорбіту та 

трооститу. Гартування сталі. 

 

Кольорові метали та їх сплави 

 Характеристика титану. Марки технічного титану. Сплави титану та їх 

використання. Характеристика алюмінію як металічного елементу. Класифікація 

алюмінієвих сплавів. Деформівні та ливарні алюмінієві сплави. Характеристика 

міді як металічного елементу. Промислові сплави міді: латунь та бронза. Магній 

та його сплави. 

 

Композитні та порошкові матеріали. Неметалеві конструкційні 

матеріали. Пластичні маси  

Структурні класи композитів. Волокнисті композити. Дисперсно-зміцненні 

композити. Характеристики міцності композитів на металічній основі. 
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Підшипникові сплави. Бабіти. Припої. Тверді та м’які припої. Класифікація 

полімерних та карбонових композитів. Характеристики міцності вуглепластиків, 

скловолокна. Сфери застосування.. Поняття про неметалеві матеріали. 

Класифікація неметалевих матеріалів. Особливості будови полімерів. 

Властивості полімерних матеріалів. Склад, класифікація та властивості 

пластмас. Термопластичні та термореактивні пластмаси. Газонаповнені 

пластмаси. Композиційні пластики. 

 

“ІНФОРМАТИКА” 

 

Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі 

Поняття інформації. Повідомлення Способи подання повідомлень Інформаційні 

процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень Дані 

Пристрої, що використовуються для роботи з даними. Поняття пам’яті 

комп’ютера 

Основи роботи з комп’ютером 

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, 

клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-

пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення, пристрій для 

опрацювання даних – процесор Види сучасних персональних комп’ютерів 

(стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори) Підготовка комп’ютера до 

роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером Об’єкти. Властивості 

об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів 

Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню. Поняття про програму. Запуск 

програми на виконання Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення 

роботи з програмою Операції над вікнами 

Графічний редактор 

Поняття графічного редактора, його призначення Середовище растрового 

графічного редактора Відкривання збережених зображень у графічному 
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редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення 

графічних об’єктів. Палітра кольорів Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні 

вікна. Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення Створення 

зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. 

Редагування зображень Поняття буфера обміну 

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, 

накреслення, колір, розмір 

Редактор презентацій  

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти Середовище 

редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Демонстрація 

презентацій. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та 

графічні об’єкти слайдів Редагування презентації (здійснювати впорядкування 

слайдів, виділяти слайди та виконувати над ними прості операції: відкривати 

контекстне меню, переміщувати, вилучати). Вставляння зображень. Змінення 

значень їх властивостей Введення та редагування тексту. Форматування 

текстових об’єктів Збереження презентацій Розробка плану створення 

презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Використання 

презентацій у процесі навчання. Поняття шаблону презентації. Створення 

презентацій на основі шаблону 

Алгоритми 

 Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця 

Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. 

Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті План виконання 

завдання. Планування в нашому житті Базові алгоритмічні структури: структура 

слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму Об’єкти 

та події Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному 

середовищі виконання алгоритму.  

Алгоритми з повторенням і розгалуженням  

Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження 

Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у 
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визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Висловлювання. 

Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то». 

Алгоритми з розгалуженням Складання та виконання алгоритмів з повторенням 

і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі 

виконання алгоритмів 

Поняття операційної системи  

Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс 

операційної системи Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи: 

файл, папка, ярлик. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до 

об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені, розмір файлів та ємність носіїв 

даних. Поняття типу файлу Операції над об’єктами файлової системи: створення, 

виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. 

Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення. 

Відновлення вилучених об’єктів операційної системи 

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера  

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять 

комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення 

та виведення даних Пристрої, що входять до складу мультимедійного 

обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера Історія засобів 

опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх 

застосування. Класифікація та загальна характеристика програмного 

забезпечення Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та 

деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного 

забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. 

Взаємодія основних складових. Системне програмне забезпечення Службове 

програмне забезпечення. Форматування носіїв даних Архівування даних. 

Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над 

архівами. 

Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування 
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Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища 

програмування. Поняття мови програмування. Складові мови програмування 

Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення 

найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Запис 

програми засобами середовища програмування Основні компоненти програми 

для ОС з графічним інтерфейсом. Поняття форми, елемента керування, події, 

обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон 

повідомлень. Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі 

елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування Елементи 

керування «напис» та «кнопка». Складання програм, що обробляють натискання 

кнопок та визначають вміст написів на формі. 

Мультимедіа  

Поняття про мультимедіа. Об’єкти мультимедіа: текст, зображення, аудіо 

та відео. Галузі використання мультимедіа Пристрої введення-виведення 

об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і 

мобільних пристроїв на комп’ютер Мультимедійні програвачі, їх призначення і 

функціональні можливості Засоби перегляду зображень, їх призначення і 

функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. 

Основні операції над зображеннями: обтинання, обертання. 

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання 

об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Захоплення 

аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів Побудова аудіо- та відеоряду. 

Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його 

фрагментами Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Сервіси 

розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті. 

Текстовий процесор  

Поняття текстового документа, його об’єктів Текстовий процесор, його 

призначення Середовище текстового процесора. Створення, відкривання і 

збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового 

процесора Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: 
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копіювання, переміщення, вилучення та вставляння Введення і редагування 

тексту Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів 

в тексті Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, 

вирівнювання, встановлення відступів абзацу, міжрядкового інтервалу 

Алгоритм опрацювання текстового документа Вставляння графічних об’єктів у 

текстовий документ. Вставляння схем/діаграм Нумерування сторінок. 

Попередній перегляд текстового документу, друк. 

Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та 

форматування списків, таблиць, колонок, символів, формул в текстовому 

документі. Недруковані знаки. Створення, редагування та форматування 

графічних об’єктів в текстовому документі. Стильове оформлення абзаців 

Шаблони документів Розділи. Структура документа. Колонтитули Посилання. 

Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання 

складного текстового документа Робота з кількома документами 

Табличний процесор  

Таблиці, електронні таблиці Табличний процесор, його призначення. 

Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості Відкривання, перегляд і збереження 

електронної книги Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора 

Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони 

Типи даних: число, текст, формула Уведення даних до комірок: текст, число. 

Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. 

Автозаповнення. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. 

Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Правила запису формул у 

табличному процесорі Копіювання і переміщення формул. Поняття про 

модифікацію формул при копіюванні Використання вбудованих функцій: сума, 

середнє значення, min, max Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і 

властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у 

середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі 
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Комп’ютерні мережі. Мережеві технології 

Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережеву взаємодію. 

Типи комп’ютерних мереж Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у 

локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережевими 

папками Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету. 

Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб- сайту, веб-сторінки, її адреси. 

Гіперпосилання Робота з веб-браузером. Використання, створення та 

редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу Алгоритм організації 

пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Поняття ключового 

слова, пошукової системи. Простий пошук. Аналіз інформаційних матеріалів 

(повідомлень), знайдених в Інтернеті Збереження зображень, веб-сторінок та їх 

фрагментів Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн- перекладачі Авторське 

право та Інтернет Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку 

інформаційних матеріалів (повідомлень). 

Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах. 

Мережеві протоколи Призначення й структура Інтернету Передавання даних в 

мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в 

Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси Адміністрування 

доменних імен Інтернету Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої Способи 

під’єднання до Інтернету, функції провайдера Сучасні сервіси Інтернету 

(інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-

2.0. Геосервіси Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові 

каталоги, експертні системи). Розширений пошук 

Основи інформаційної безпеки  

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних 

системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних Захист даних. 

Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними Загрози, що 

виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування 

безпеки. Захищені сайти Захист від спаму Безпечне зберігання даних Резервне 

копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних 
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Електронне листування  

Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне 

листування. Електронна адреса поштової скриньки Створення електронної 

скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Операції над 

папками та листами. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та 

списків розсилання Етикет електронного листування. Правила безпечного 

користування електронною скринькою 

Моделювання  

Поняття моделі. Поняття предметної галузі Типи моделей. Форми подання 

інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін. Етапи побудови 

інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей 

 

 

“ФІЗИКА” 

Механіка.  

Основи кінематики. Основи динаміки. Закони збереження в механіці. 

Елементи механіки рідини та газів.  

Молекулярна фізика і термодинаміка.  

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основи термодинаміки. 

Властивості газів, рідин і твердих тіл.  

Електродинаміка.  

Основи електростатики. Закони постійного струму 

Електричний струм у різних середовищах. Магнітне поле, електромагнітна 

індукція. 

Коливання і хвилі. Оптика.  

Механічні коливання і хвилі. Електромагнітні коливання і хвилі. Оптика.  

Квантова фізика. Елементи теорії відносності.  

Елементи теорії відносності.  Світлові кванти. Атоми та атомне ядро.  
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“МАТЕМАТИКА” 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

 

Числа і вирази.  

Дійсні числа (натуральні, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та 

дії з ними. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. 

Текстові задачі. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, 

логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. 

Рівняння, нерівності та їхні системи.  

Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, 

тригонометричні рівняння. Лінійні, квадратні, показникові, логарифмічні 

нерівності. Системи лінійних рівнянь і нерівностей. Системи квадратних 

рівнянь. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь та їхніх систем. 

Функції.  

Числові послідовності. Функціональна залежність. Лінійні, квадратичні, 

степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їхні основні 

властивості. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Таблиця 

похідних та правила диференціювання. Дослідження функції за допомогою 

похідної. Побудова графіків функцій. Первісна та визначений інтеграл. 

Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ плоских фігур. 

Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи 

математичної статистики.  

Перестановки, комбінації, розміщення без повторень. Комбінаторні правила 

суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики. 

 

ГЕОМЕТРІЯ 

Планіметрія.  

Елементарні геометричні фігури на площині та їхні властивості. Коло та 

круг. Трикутники. Чотирикутники. Многокутники. 
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Геометричні величини та їх вимірювання. Координати та вектори на 

площині. Геометричні переміщення. 

Стереометрія.  

Прямі та площини у просторі. Многогранники, тіла обертання. Координати 

та вектори у просторі. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Тестові завдання для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 132 Матеріалознавство поділено на три рівні 

складності. Завдання першого рівня вимагають від абітурієнта елементарних 

знань з курсів. Відповідаючи на завдання другого рівня, абітурієнт повинен 

показати вміння застосовувати знання у стандартних ситуаціях. Завдання 

третього рівня - це, як правило, завдання підвищеної складності. 

Розв'язуючи тестові завдання, абітурієнт повинен показати не тільки 

глибокі знання, а й бути максимально зібраним, тому що всі відповіді подаються 

числами, які потрібно вибрати із запропонованих п'яти. 

Екзаменаційний листок містить 30 завдань: 

– 10 завдань першого рівня оцінюють по 2 бали (максимальна сума балів - 20), 

– 10 завдань другого рівня оцінюють по 3 бали (максимальна сума балів - 30),  

– 10 завдань третього рівня оцінюють по 5 балів (максимальна сума балів - 50). 

Отже, максимальна сума балів тестування по варіанту завдань за умови 

правильних відповідей становить 100 балів. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної 

 комісії для проведення  

вступних випробувань                                                       М. Мельничук 


