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Пояснювальна записка 

Програма розроблена для фахових вступних випробувань для вступу на 

третій курс спеціальності 208 «Агроінженерія» на навчання за ступенем вищої 

освіти «Бакалавр». 

Фахове вступне випробування охоплює 3 навчальні дисципліни, у тому 

числі «Вища математика» «Фізика» та «Сільськогосподарські машини». Пакет 

тестових завдань містить декілька варіантів білетів, які охоплюють перелік 

основних знань, умінь і навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою фахівців вказаної спеціальності. До пакету завдань подані 

також еталонні відповіді. На виконання завдання відведено 2 години. 

Метою фахового вступного випробування з дисципліни «Вища 

математика» є перевірка знань абітурієнтів про: 

1. значення основних математичних понять; 

2. методи розв’язання та дослідження рівнянь та їх систем; 

3. означення, формули та методи розв’язання задач векторної алгебри та 

аналітичної геометрії; 

4. теореми та формули диференціального та інтегрального числення ; 

5. методи дослідження функцій. 

Метою фахового вступного випробування з дисципліни «Фізика» є 

перевірка знань абітурієнтів про: 

1. основи теорії сучасної фізики; 

2. взаємозв’язок фундаментальних математичних та природознавчих наук, які 

мають значення для вирішення фізичних проблем; 

3. зміст основних фізичних законів, понять та явищ, які розкривають фізичну 

картину світу; 

4. основну термінологію сучасної фізики; 

5. використання тих чи інших методів аналізу під час дослідження фізичних 

проблем. 

Метою фахового вступного випробування з дисципліни 

«Сільськогосподарські машини» є перевірка знань абітурієнтів про: 

1. машини з дисковими робочими органами. 

2. машини з активними робочими органами.  

3. машини для внесення мінеральних добрив.  

4. машини для внесення органічних добрив.  

5. машини для ґрунтозахисної системи землеробства. 

На підставі фахового вступного випробування комісія оцінює знання й 

вміння з дисциплін «Вища математика», «Фізика» і «Сільськогосподарські 

машини» та приймає рішення про прийом абітурієнта для навчання за даним 

напрямом підготовки. 



Зміст програми 

Предмет №1: «Вища математика» 

Визначники другого та третього порядку. Правило трикутника для 

обчислення визначника третього порядку. Правило Саррюса для обчислення 

визначника третього порядку. Поняття визначника n-го порядку. 

Алгебра матриць. Складання матриць. Означення. Множення матриці на 

дійсне число. Означення. Властивості суми і множення матриць на число. 

Множення матриць. Означення. Властивості множення матриць. Обернена 

матриця. Означення. Властивості оберненої матриці. 

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. (СЛАР). Правило Крамера. 

Матричний спосіб розв’язування СЛАР. Метод Гауса розв’язування СЛАР. 

Однорідна СЛР. 

Декартова прямокутна система координат на площині R2. Декартова 

прямокутна система координат в простору R3. Вектори. Означення двох, трьох і 

n- вимірних векторів. Лінійні операції з векторами. Скалярний добуток n- 

вимірних векторів. Означення. Довжина вектора. Поняття лінійного простору R2, 

R3, Rn. 

Пряма в просторі. Канонічне рівняння прямої в R3 .  Параметричне рівняння 

прямої в R3 .  Загальне рівняння прямої в R3 .  Півплощина. Півпростір. Система 

лінійних нерівностей з двома змінними. Многокутник розв’язків. 

Криві другого порядку. Коло. Еліпс. Гіпербола. Парабола. Означення. 

Виведення рівнянь. Дослідження форми. Основна термінологія. Побудова кола, 

еліпса, гіперболи та параболи. 

Абсолютна величина. Поняття функції. Графік функції. Способи задання 

функції. Типи функцій. Парні, непарні, обмежені, необмежені, періодичні, 

складені. Поняття оберненої функції. Основні елементарні функції. Властивості 

та графіки основних елементарних функцій. Тригонометричні функції. Обернені 

тригонометричні функції. Перетворення графіків функцій. Паралельне 

перенесення. Розтягування та стиск. Виділення цілої частини неправильної 

дробово-раціональної функції на прикладі. Приріст функції та аргументу. 

Приріст лінійної функції. 

Означення похідної. Геометричний, механічний та економічний зміст 

похідної. Рівняння дотичної та нормалі до кривої. Диференційовність функції. 

Диференціал. Геометричний зміст диференціалу. Застосування диференціалу до 

наближених обчислень. Похідні та диференціали вищих порядків. 

Основні теореми диференціального числення та їх застосування при 

дослідженні функцій. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. 

Теорема Коші. 

Правило Лопіталя. Монотонність функції. Локальний екстремум функції. 

Найбільше і найменше значення функції. Опуклість і вгнутість кривих. Точки 

перегину. Асимптоти кривої. Загальна схема дослідження функції та побудови її 

графіка. 

Первісна. Означення невизначеного інтеграла. Властивості невизначеного 

інтеграла. Основна таблиця інтегралів. Безпосереднє інтегрування. Інтегрування 



підстановкою або заміна змінної. Метод інтегрування частинами. Інтегрування 

елементарних дробів. Інтегрування раціональних дробів.  

Поняття про площу плоскої фігури. Площа плоскої фігури в декартових 

координатах. Площа плоскої фігури в полярних координатах. Площа плоскої 

фігури, замкненої кривою, яку задано параметрично. Поняття про довжину 

плоскої кривої. Довжина плоскої кривої в декартових координатах. Довжина 

плоскої кривої, заданної параметрично. 

Функції декількох змінних. Основні поняття та означення. Геометричне 

зображення множини визначення. Лінії рівня. Поняття границі і неперервності 

функції декількох змінних. Частинні похідні. Геометричний зміст. 

Диференційованість функції декількох змінних. Повний диференціал. 

Застосування повного диференціала в наближених обчисленнях. Похідна за 

напрямом. Градієнт. Частинні похідні вищих порядків. Екстремум функцій 

декількох змінних. Необхідна умова екстремуму. Достатня умова екстремуму 

функції двох змінних. Найменші та найбільші значення функції в області. 

Знаходження найменшого та найбільшого значення функції в області. 

Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа для функції двох змінних. 

Лінійна інтерполяція. Метод найменших квадратів. Поняття про комплексні 

числа. Алгебра комплексних чисел. 

Предмет №2: «Фізика» 

Що таке плавлення і кристалізація. Що називається випаровуванням? Що 

таке кипіння води? Конденсація води? Що таке фазові переходи? Що таке 

сублімація і десублімація? Діаграма фазових переходів. Що таке потрійна точка? 

Що таке абсолютна вологість повітря? Відносна вологість повітря? Поясніть 

термін «точка роси». Особливості теплового розширення води. Фізика – наука 

про природу. Одиниці фізичних величин. Які види матерії Ви знаєте? Який рух 

називається механічним? Що таке траєкторія руху? Що характеризує швидкість 

руху? Який рух називається рівномірним прямолінійним? Що характеризує 

прискорення? Що характеризує тангенціальне і нормальне прискорення? Який 

прямолінійний рух називається рівноприскореним, рівносповільненим? Чим 

відрізняється падіння тіл у повітрі і у вакуумі? Запишіть закон вільного падіння 

тіл з висоти без початкової і з початковою швидкістю. Який рух називається 

періодичним? Дайте визначення кутової швидкості? Який зв’язок між лінійною і 

кутовою швидкістю, між тангенціальним і кутовим прискоренням? Що вивчає 

статика, кінематика і динаміка в механіці? Сформулюйте перший закон Ньютона. 

Дайте визначення сили. У чому полягає принцип незалежності дії сил? Чому 

дорівнює імпульс тіла, імпульс сили? Сформулюйте другий закон Ньютона. 

Сформулюйте третій закон Ньютона. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння. 

Дайте визначення що таке «маса». Куди направлена сила тертя ковзання і чому 

вона дорівнює? Які види пружних деформацій Вам відомі? Які сили називають 

силами пружності? Сформулюйте закон Гука. Сформулюйте закон збереження 

імпульсу. Сформулюйте означення роботи сили. Що таке потужність, її одиниці 

вимірювання? Сформулюйте означення кінетичної енергії. Сформулюйте 

означення потенціальної енергії. Сформулюйте закон збереження механічної 

енергії системи тіл. Дайте поняття ламінарної і турбулентної течії. Які типи 



кристалічних ґрат Вам відомі? Наведіть приклади природних і синтетичних 

полімерів. Які види деформацій Ви знаєте? Поясніть теплове розширення тіл. Яке 

значення має теплове розширення тіл у природі і техніці? 

Предмет №3: «Сільськогосподарські машини» 

Лемішно-полицеві плуги і лущильники. Машини для ґрунтозахисної 

системи землеробства. Машини з дисковими робочими органами, культиватори, 

борони і котки. Машини з активними робочими органами. Ходові системи 

мобільних машин та їх ущільнювальна дія на ґрунт. 

Сівалки. Картоплесаджалки. Розсадосадильні машини. Основи теорії 

робочих органів посівних машин. Машини для внесення органічних добрив. 

Машини для внесення мінеральних добрив. Машини для внесення рідких і 

пиловидних добрив. Теорія центр обіжних розкидних пристроїв. Машини для 

приготування робочих рідин і заправки обприскувачів. Обприскувачі, 

обпилювачі, аерозольні генератори, фумігатори. Протруювачі. Теорія та 

розрахунок дозувальних систем машин. 

Косарки, комбайни. Граблі, ворушили, підбирачі. Машини для пресування, 

гранулювання і брикетування. Копнувачі, волокуші, стогоклади, скиртоукладачі. 

Валкові жатки. Зернозбиральні комбайни. Загальна будова та технологічний 

процес. Зернозбиральні комбайни. Жатка, похила камера, молотильний апарат. 

Зернозбиральні комбайни. Соломотряс, очистка, копнувач, допоміжні пристрої. 

Машини для збирання не зернової частини врожаю. Основи теорії мотовила та 

різального апарата. Основи теорії молотильного апарата та соломотряса. 

Зерноочисні машини. Основи теорії вентилятора повітряної очистки та 

грохота. Розрахунок технологічної схеми очистки зернової суміші. Зерносушарки 

і обладнання активного вентилювання. Зерноочисні агрегати і зерноочисно-

сушильні комплекси. 

Кукурудзозбиральні комбайни. Качаноочисники стаціонарні. Молотарки 

стаціонарні. Картоплезбиральні машини. Комплекси післязбиральної обробки та 

зберігання. Машини для збирання і післязбиральної обробки буряків та інших 

коренеплодів. Машини для збирання і післязбиральної обробки овочів. Плодо- та 

ягодозбиральні машини. 



Питання до екзамену 

Питання для підготовки з предмету «Вища математика»: 

1. Визначники другого та третього порядку. Правило трикутника для 

обчислення визначника третього порядку. Правило Саррюса для обчислення 

визначника третього порядку. 

2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Правило Крамера. 

Матричний спосіб розв’язування СЛАР. Метод Гауса розв’язування СЛАР. 

3. Поняття базису на площині R2 і в просторі R 3. Поділ відрізка в заданому 

відношенні. Ліва і права трійка векторів. 

4. Пряма в просторі. Канонічне рівняння прямої в R3. Параметричне рівняння 

прямої в R3. Загальне рівняння прямої в R3. Півплощина. Півпростір. Система 

лінійних нерівностей з двома змінними. Многокутник розв’язків. 

5. Криві другого порядку. Коло. Еліпс. Гіпербола. Парабола. Означення. 

Виведення рівнянь. Дослідження форми. Основна термінологія. Побудова кола, 

еліпса, гіперболи та параболи. 

6. Числова послідовність. Границя послідовності. Обчислення границі 

послідовності. Границя послідовності {(1+1 / n)n }. Число е. 

7. Границя функції. Односторонні границі. Нескінченно малі та нескінченно 

великі функції. Означення та їх властивості. 

8. Основні теореми диференціального числення та їх застосування при 

дослідженні функцій. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. 

Теорема Коші. 

9. Правило Лопіталя. Монотонність функції. Локальний екстремум функції. 

Найбільше і найменше значення функції. Опуклість і вгнутість кривих. Точки 

перегину. Асимптоти кривої. 

10. Загальна схема дослідження функції та побудови її графіка. 

11. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа для функції двох змінних. 

Лінійна інтерполяція. Метод найменших квадратів. Поняття про комплексні 

числа. Алгебра комплексних чисел. 

Питання для підготовки з предмету «Фізика»: 

1. Що таке плавлення і кристалізація? 

2. Що називається випаровуванням? 

3. Що таке кипіння води? Конденсація води? 

4. Що таке фазові переходи? 

5. Що таке сублімація і десублімація? 

6. Діаграма фазових переходів. 

7. Що таке потрійна точка? 

8. Що таке абсолютна вологість повітря? Відносна вологість повітря? 

9. Поясніть термін «точка роси». 

10. Особливості теплового розширення води. 

11. Фізика – наука про природу. 

12. Одиниці фізичних величин. 

13. Які види матерії Ви знаєте? 

14. Який рух називається механічним? 

15. Що таке траєкторія руху? 



16. Що характеризує швидкість руху? 

17. Який рух називається рівномірним прямолінійним? 

18. Що характеризує прискорення? 

19. Що характеризує тангенціальне і нормальне прискорення? 

20. Який прямолінійний рух називається рівноприскореним, 

рівносповільненим? 

21. Чим відрізняється падіння тіл у повітрі і у вакуумі? 

22. Запишіть закон вільного падіння тіл з висоти без початкової і з початковою 

швидкістю. 

23. Який рух називається періодичним? 

24. Дайте визначення кутової швидкості? 

25. Який зв’язок між лінійною і кутовою швидкістю, між тангенціальним і 

кутовим прискоренням? 

26. Що вивчає статика, кінематика і динаміка в механіці? 

27. Сформулюйте перший закон Ньютона. 

28. Дайте визначення сили. 

29. У чому полягає принцип незалежності дії сил? 

30. Чому дорівнює імпульс тіла, імпульс сили? 

31. Сформулюйте другий закон Ньютона. 

32. Сформулюйте третій закон Ньютона. 

33. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння. 

34. Дайте визначення що таке «маса». 

35. Куди напрямлена сила тертя ковзання і чому вона дорівнює? 

36. Які види пружних деформацій Вам відомі? 

37. Які сили називають силами пружності? 

38. Сформулюйте закон Гука. 

39. Сформулюйте закон збереження імпульсу. 

40. Сформулюйте означення роботи сили. 

41. Що таке потужність, її одиниці вимірювання? 

42. Сформулюйте означення кінетичної енергії. 

43. Сформулюйте означення потенціальної енергії. 

44. Сформулюйте закон збереження механічної енергії системи тіл. 

45. Дайте поняття ламінарної і турбулентної течії. 

46. Які типи кристалічних ґрат Вам відомі? 

47. Наведіть приклади природних і синтетичних полімерів. 

48. Які види деформацій Ви знаєте? 

49. Поясніть теплове розширення тіл. Яке значення має теплове розширення тіл 

у природі і техніці? 

Питання для підготовки з предмету «Сільськогосподарські машини»: 

1. З яких частин складається корпус плуга? 

2. Культиватор КПС – 4 має: 

3. Передплужник застосовують: 

4. Що потрібно робити для скорочення втрат сировини при переробці та 

збережені? 

5. Що таке основний обробіток ґрунту?  



6. Яким типом сошників обладнані картоплесаджалки? 

7. Яким типом висівних апаратів обладнані сівалки для висіву буряків? 

8. Якщо вага сільськогосподарської машини при переведенні у транспортне 

положення повністю сприймається ходовою частиною трактора, то вона є 

машиною: 

9. Які машини застосовують для очистки зерна? 

10. Яким типом сошників обладнані сівалки для висіву кукурудзи? 

11. Який головний недолік має пневматичний транспорт? 

12. Більшість переробних технологічних ліній закінчуються? 

13. Який спосіб зберігання зернових мас отримав найширше застосування? 

14. Який вузол зернозбирального комбайна винен, якщо в бункері комбайна 

з’явились травмовані зерна? 

15. Який тип різального апарата встановлюють в кукурудзозбиральному 

комбайні? 



Норми і критерії оцінювання відповідей на вступному випробуванні 

Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 0 до 200 балів. До 

участі в конкурсі допускаються вступники, які на вступному випробуванні 

отримали не нижче 100 балів. Екзаменаційне завдання містить 50 питань, що 

охоплюють всі теми, наведені в тематичному змісті даної програми. Кожне 

тестове питання оцінюється у 4 бали. Таким чином, правильна відповідь на 50 

запитань оцінюється у 200 балів. 

Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми 

часу (в астрономічних годинах, не більше): тестування – 2 години. 

Набрані бали включаються до загального рейтингу вступника. 
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