


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма призначена для вступних випробувань випускників навчальних
закладів, які навчалися за узгодженими навчальними планами і отримали
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», «Молодший
бакалавр», «Фаховий молодший бакалавр» і вступають на навчання із
скороченим терміном підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності
103 «Науки про Землю» (геологія). Сформована у відповідності до рівня знань,
якими повинен володіти молодший спеціаліст (молодший бакалавр, фаховий
молодший бакалавр) спеціальності 103 Науки про Землю.

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об’єктивного
контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки, є
змістовні модулі, з яких складаються анотації дисципліни.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної
підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого
бакалавра), встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх
відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу
освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців. Для забезпечення
ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в
освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться
вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і
навичок, визначених програмою вищої освіти і підготовки молодших
спеціалістів (молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів) за напрямом
«Геологія» і підтверджених результатами державної атестації з використанням
загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного
екзамену). Освіту за спеціальністю «Науки про Землю» (геологія) продовжують
студенти, які отримали кваліфікацію „молодший спеціаліст” (молодший
бакалавр, фаховий молодший бакалавр) з цього напряму.

Державний вступний іспит проводиться Державною екзаменаційною
комісією, яка затверджується наказом ректора Національного університету
Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Склад комісії визначається з
урахуванням специфіки спеціальності. В роботі комісії приймають участь
спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що включені до складу іспиту.
Іспит проводиться шляхом виконання та подальшої оцінки комплексного-
кваліфікаційного завдання.

2. ТЕМАТИКА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують знання та уміння молодшого спеціаліста
Укладаються з наступних дисциплін:

«Загальна геологія»
1. Земля у світовому просторі. Температурний режим Земної кори.
2. Гірські породи, їх походження і класифікація.
3. Магматичні гірські породи.
4. Осадові гірські породи.



5. Метаморфічні гірські породи.
6. Вік гірських порід.
7. Загальні поняття про геологічні процеси.
8. Рухи земної кори та дислокації.
9. Магматизм і вулкани.
10. Землетруси.
11. Загальна характеристика зовнішніх геологічних процесів.
12. Вивітрювання і утворення елювіальних відкладів.
13. Геологічна діяльність вітру.
14. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод.
15. Геологічна діяльність льодовиків.
16. Геологічна діяльність моря і морські відклади.
17. Геологічна діяльність підземних вод. Суфозія. Карст.
18. Геологічна діяльність озер і боліт.

«Мінералогія»
1. Загальні поняття про кристалічний та аморфний стани кристалів.
2. Елементи внутрішньої будови кристалів. Основні властивості кристалів:

ізотропія і анізотропія.
3. Симетрія кристалів. Елементи симетрії кристалів. Види симетрії.

Сингонії. Комбінації в кристалах.
4. Загальні поняття про мінерали. Хімічний склад мінералів. Фізичні

властивості мінералів.
5. Механічні,оптичні властивості мінералів.
6. Ендогенні та екзогенні процеси мінералоутворення та мінеральні

асоціації. Магматичні процеси. Пегматитові процеси. Гідротермальні процеси.
Метасоматичні процеси. Процеси вивітрювання. Механічне вивітрювання.
Хімічне вивітрювання. Хімічні осади та їх мінеральні асоціації. Біогенні процеси
мінералоутворення.

7. Процеси мінералоутворення при метаморфізмі.
8. Тип простих речовин. Клас самородних металів і неметалів.
9. Тип галоїдів. Клас фторидів. Клас хлоридів.
10. Загальна характеристика типу сульфідів.
11. Тип оксидів і гідрооксидів. Загальна характеристика класу оксидів.
12. Загальна характеристика силікатів.
13. Клас боратів та карбонатів.
14. Клас фосфатів. Клас ванадатів. Клас молібдатів. Клас сульфатів і

нітратів.
15. Характеристика вуглеводневих мінералів.

«Петрографія»
1. Загальні поняття про гірські породи
2. Речовинний склад та походження гірських порід
3. Структури та текстури магматичних гірських порід
4. Кислі породи. Середні породи. Основні породи. Ультраосновні породи.
5. Метаморфічні гірські породи.



6. Основні фактори та типи метаморфізму.
7. Речовинний склад магматичних та метаморфічних гірських порід.
8. Структури та текстури метаморфічних гірських порід
9. Метасоматичні гірські породи.

«Літологія»
1. Основні поняття про осадки та осадові породи.
2. Хімічний склад. Мінеральний склад.
3. Структурні особливості. Текстури осадових гірських порід.
4. Особливості накопичення та перенесення осадового матеріалу.
5. Вулканогенні осадові породи.
6. Хемогенні осадові породи.
7. Органогенні осадові породи.
8. Процес утворення та різновиди каустобіолітів.

«Геологія нафти і газу»
1. Світові запаси нафти і газу.
2. Хімічний склад нафти та її властивості. Класифікація нафти.
3. Хімічний склад газу та його властивості. Газовий конденсат.
4. Породи, які містять нафту і природний газ.
5. Локальні і регіональні скупчення нафти і газу.
6. Елементи залягання. Класифікація залягань нафти і газу.
7. Гіпотези неорганічного походження нафти і газу.
8. Теорії органічного походження нафти і газу.
9. Поняття про каустобіоліти.
10. Міграція нафти і газу.
11. Загальні закономірності формування і розміщення скупчень нафти
газу. Понятта та типи пасток і покладів.
12. Нафтогазогеологічне районування території України.
13. Геологорозвідувальний процес і задачі геологічного вивчення надр
14. Стадійність геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та їх

геологоекономічне оцінювання.
15. Методи пошукових і розвідувальних робіт на нафту і газ. Принцип

розміщення свердловин при розвідці покладів.
16. Поклади газу, газоконденсату і газу з нафтовою оболонкою.
17.Скупчення нафти і газу в карбонатних колекторах морських місць

скупчення нафти і газу.

3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра.
Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти

відповіді одна з яких вірна.
Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни,

включеної в іспит.
Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в
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