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Програма з предмету (Фiзика> для вступних iспитiв для
абiтурiентiв на ocнoBi повно[ загальноi середньоi освiти

Програма для вступних iспитiв з фiзики вiдповiдае чиннiй програмi з

фiзики для 7-I1 класiв загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв та складаеться з

двох роздiлiв.
Перший з них мiстить перелiк основних роздiлiв i тем з фiзики понять i
фактiв, якими повинен володiти вступник (умiти iх використовувати
при розв'язаннi задач рiзного типу).
У другому роздiлi вказано вимоги до рiвня заг€ulьноосвiтньоi пiдготовки
вступникiв з фiзики.

I. ПЕРЕЛIК РОЗДIЛIВ I ТЕМ

1.MEхAHIKA

1.1.Основи кiнематики
Механiчний рух. Система вiдлiку. Вiдноснiсть руху. Матерiальна

точка. Траекторiя. Шлях i перемiщення. Швидкiсть. fiодавання швидкостей
Нерiвномiрний рух. Середня i миттева швидкостi. Рiвномiрний i

рiвноприскорений руr(и. Прискорення. Графiки з€uIежноQтi кiнематичних
величин вiд часу при piBHoMipHoMy i рiвноприскореному рухах.

Рiвномiрний рух по колу. Перiод i частота. Лiнiйна i кутова швидкостi.
,Щоцентрове приЬкорення.

1.2. Основи динамiки
Перший закон Ньютона. Iнерчiальнi системи вiдпiку. Принцип

вiдносностi Галiлея.



взаемодiя тiл. Маса. Сила. Щодавання сил. Щругий закон Ньютона.
Третiй закон Ньютона.

Гравiтацiйнi сили. Закон всесвiтнъого тяжiння. Сила тяжiння. Рух тiла
гliд дiсю сили тяжiння"

вага тiла. Невагомiсть. Рух шт}п{них супутникiв. Перша космiчна
швидкiсть.

Сили пружностi. Закон Гука.
Сили тертя. i(оефiцiент тертя.
Момент сили. Умови рiвноваги тiла. Види рiвноваги

1.3. зАкони зБЕрЕжЕннrI в мЕхАнIцI
Iмпульс тiла" Закон збереження iмпульсу. Реактивний рух.
механiчна робота. Кiнетична та lтотенцiальна енергiя. Закон

збереження енергii в механiчних процесах. Потужнiсть. Коефiцiент корисноТ
дii. Простi механiзми.

1.4.Елементи механiки рiдин та газiв.
Тиск. Закон Паскаля для рiдин та газiв. Атмосферний тиск" Тиск

нерухомоi рiдини на дно i стiнки посудини. Архiмедова сила. Умови
плавання тiл

2. МОЛЕКУЛЯРНА ФIЗИКА I ТЕРМОДИНАМIКА

2.1. Основи молекулярно-кiнетичноТ Teopii
OcHoBHi положення молекулярно-кiнетичноi теорii та iх дослiдне

обrрунтування. Маса i розмiр молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична
швидкiсть теплового руху молекул.

Iдеальний газ. основне рiвняння молекулярно-кiнетичноТ Teopii
iдеалъного г€}зу. Температура та ii вимiрювання. ТтIкала абоолютних
температур.

Рiвняння стану iдеального г€ву. Iзопроцеси в газах.
, 2.2. Основи термодинамiки

тепловий рух. Внутрiшня енергiя та способи iT змiни. Кiлькiсть
теплоти. Питома теплоемнiсть речовини. Робота в термодинамiцi. Закон
збереження енергii в теплових процесах (пер шиtа закон термодинамiки).
Застосування першого закону термодинамiки до iзопроцесiв. Адiабатний
процес.

Необоротнiсть теплових процесiв. Принцип дiТ теплових двигунiв.
коефiцiент кориснот дii теплового двиryна i його максим€lJIьне значення.

2.3. Властивостi газiво рiдин i твердих тiл
пароутворення (випаровування та кипiння). Конденсацiя. Питома



теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, ixHi властивостi.
Вiдносна вологiстъ повiтря та iT вимiрюваншI.

гIлавлення i тверднення тiл. Питома теплота плавлення. Теплота
згоряння. паIIива. Рiвняння теплового ба_гrансу для найпростiших теплових
процесiв

Поверхневий натяг рiдин. Сила поверхневого натягу. Змочування.
Капiлярнi явища.

Кристалiчнi та аморфнi тiла. Механiчнi властивостi твердих тiл. Види
деформацiй. Модуль Юнга.

3. ЕлшктродинАмIкА
3.1 Основи електростатики

Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон
Кулона.

ЕлектриЧне поле. Напруженiсть електричного поля. Принцип
суrrерпозицii полiв.

провiдники, та дiелектрики в електростатичному полi.
Робота електричного поJUI при перемiщеннi заряду. Потенцiал i рiзниця

потенцiалiв. Напруга. Зв'язок мiж наrтругою i напруженiстю однорiдного
електричного поля.

Електроемнiсть. Конденсатори. Електроемнiсть плоского конденсатора.
З'еднання конденсаторiв.

Енергiя електричного поJuI.

3.2 Закони постiйного струму
Електричний стрУм. Умови iснування електричного струму. Сила

струму. Закон Ома для дiлянки кола. Опiр провiдникiв. Послiдовне та
пар€LлелЪне з'сднання проВiдникiв. Електрорушiйна сила. Закон Ома для
повного кола. Робота i потужнiсть електричного струму. Закон Щжоуляленца

3.3 Електричний струм у рiзних середовищах.
Електричний стрУм у метЕLлах. Електронна провiднiстъ металiв.

Залежнiсть опору металiв вiд температури. Надпровiднiсть.
Електричний стрУм у розчинах i розплавах електролiтiв. Закони

електролiзу, Застосування електролiзу.
Електричний'стрУм у г€вах. Несамостiйний i caMocTi iанийроЗряди.

Поняття про пл.вму.
Електричний стрУм у BaKyYMi. Термоелектронна емiсiя. Дiод.

Електронно-променева трубка.
ЕлектриЧний стрУм у напiвпровiдниках. Власна та домiшкова

електропровiднiсть напiвпровiдникiв. Залежнiстъ опору напiвпровiдникiв вiд
температури. Електронно-дiрковий перехiд. Напiвпровiдниковий дiод.



3.4 Магнiтце поле, електромагнiтна iндукцiя.
Взаемодiя cTpyMiB. Магнiтне поле. Магнiтна iндукцiя. Закон Ампера.

Сила Лоренца.
Магнiтнi властивостi речовин. Магнiтна проникнiсть. Феромагнетики.
Магнiтний потiк. Явище електромагнiтноТ iндукцii. Закон

електромагнiтноi
iндукцii. Правило Ленца. Явище самоiндукцii. Iндуктивнiсть. Енергiя
магнiтного поля

4. коливАння I хвилI. оптикА

4.1 Механiчнi коливання i хвилi.
Коливальний рух. Вiльнi механiчнi коливання. Гармонiчнi коливання.

Змiщення, амплiтуда, перiод, частота i фаза гармонiчних коливань.
Коливання вантЬжу на пружинi. Математичний маятник, перiод коливань
математичного маятника. Перетворення енергii rrри гармонiчних коливанЕrIх.

Вимушенi механiчнi коливання. Явище резонансу
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечнi та поздовжнi

хвилi. ,Щовжина хвилi. Зв'язок мiж довжиною хвилi, швидкiстю if поширення
та перiодом (частотою).
Звуковi хвилi. Швидкiсть звуку. Гучнiсть звуку та висота тону.

Iнфрата ультрЕIзвуки.

4.2 Електромагнiтнi коливання i хвилi.
Вiльнi електромагнiтнi коливання в колив€Lльному KoHTypi.

ПеретвореннrI енергii в колив€lJIьному KoHTypi. Власна частота i перiод
електромагнiтних коливанъ.

Вимушенi електричнi коливання. Змiнний електричний струм.
Генератор змiнного струму. Електричний резонанс.

Трансформатор. Передача електроенергiТ на великi вiдстанi.
Електромагнiтне поле. Електромагнiтнi хвилi та швидкiстъ ik

шоширення. Шкала електромагнiтних хвиль. Властивостi електромагнiтного
випромiнювання рiзних дiапазонiв

4.3 оптика
Прямолiнiйнiсть поширення свiтла в однорiдному середовищi.

Швидкiсть свiтла та ii вимiрюваIIня.
Закони вiдбивання свiтла. Побулова зображенъ, якi дае lrлоске

дзеркапо.
Закони зzIJIомлення свiтла. Абсолютний i вiдносний показники

з€шомлення. Повне вiдбивання.
Лiнза. Оптична сила лiнзи. Формула тонкоi лiнзи. Побудова зображень,

якi дае тонка лiнза.



Iнтерференцiя свiтла та ii практичне застосуваншI.
!ифракцiя свiтла. Щифракцiйнi rратки та ik використання для

визначення довжини свiтловоi хвилi.
Щисперсiя свiтла. Неперервний i лiнiйчатий спектри. Спектральний

аналlз
Поляризацiя свiтла.

5. квАнтовА ФIзикА. ЕлЕlчIЕнти TEoPIi вIдносностI.

5.1 Елементи Teopii вiдносностi
Принципи (посryлати) Teopii вiдносностi Ейнштейна. Релятивiстський

закон додавання швидкостей. Взаемозв'язок маси та енергii.
5.2 Свiтловi кванти

Гiпотеза Г[гlанка. Стала ГIланка. Кванти свiтла (фотони).
Фотоефект та його закони. Рiвняння Ейнштейна для фотоефекту.
Застосування фотоефекту в технiцi.

Тиск свiтла. Щослiд Лебедева
5.3 Атом та атомне ядро

Щослiд Резерфорда. Ядерна модепь атома. KBaHToBi tIостулати Бора.
випромiнювання та поглинання свiтла атомом. Утворення лiнiйчастого
спектра. Лазер.

Склад ядра атома. Iзотопи. Енергiя зв'язку атомних ядер.Ядернi
реакцiТ. Подiл ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакцiя.

РадiоакТивнiсть. Альфа-, б ета-, гамма-випромiнювання. Методи
реестрацii iонiзуючого випромiнювання.

II. вимоги до рIвня зАгАльноосвIтньоi
ПIДГОТОВКИ АБIТУРI€НТIВ З ФIЗИКИ.

На вступному iспитi з фiзики вступник повинен зцати:
а) чiтке знання фiзичних явищ та законiв класичноi i сучасноi фiзики,
методiв фiзичного дослiдження, передбачених про|рамою;
б) здатнiсть точно i стисло формулювати фiзичнi закони в письмовiй
формi;
в) впевнене володiння вмiннями та навичками використання
одержаних знань, передбачених програмою, для розв'язання практичних
задач.

Вступник повинен умiти:
1. Застосовувати ocHoBHi закони, правила, понrIття та принципи, що
вивчаються в Kypci фiзики середньоi загалъноосвiтньоi школи;
2. Визначати заг€шьнi риси i cyTTcBi вiдмiнностi змiсту фiзичнlтх явищ
та процесiв, межi застосування фiзичних законiв;



3. Використовувати теоретичнi знання для розв'язування задач рiзного
типу (якiсних, розрахункових, графiчних, комбiнованих тощо);
4. Складати rrлан практичних дiй щодо виконання експерименту,
користуватися вимiрювальними приладами, обладнанням, обробляти
результати дослiДження, робитИ висновкИ щодо отриманих результатiв;
5. Пояснювати принцип дii простих пристроiв, механiзмiв i
вимiрювальних приладiв з фiзичноi точки зору;
6. Аналiзувати графiки зшIежностей мiж фiзичними величинами
робити висновки;
7. Правильно визначатита використовувати одиницi фiзичних величин.

Голова предметноТ екзаменацiйноi KoMicii о.с



зрАзок
ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ З ФIЗИКИ ДЛЯВСТУПНИХ

IсIIитIв

а)

1. Визначте швидкiсть рiвномiрного прямолiнiйного руry електропоiзда, якийза2,5
хв пройшов шлях 3600 м:

25 м/с; в) l4,4 м/с;

24 Mlc; г) 21 йс.б)

а)

2. Визначте силу, пiд дiею якоТтiло масою 15 кг набуло прискорення 0,7 Mlc2:

5,25 Н; в) 5,25 Н;

l0,5 Н;г) 5,25 Н.б)

3. Повiтряна куля piBHoMipHo оIтускасться зi швидкiстю 2 л,t/с" Визначте поryжнiсть
сили тяжiння, якщо маса кулi 150 ка (вважайте g: l0 м/с2)

а)З00 кВm; б)30 кВm; в) З z) 300 Вm
4. Визначте висоту oITycKaHmI pTlTi в капiлярнiй трубцi радiусом 1 лаz

а) 7,1 мл,t;

6,6 мм,'
в) 5,5.ил;
г лl,м.

а)

5" Виберiть формулу для визначення внутрiшньоi енергiI iдеального газу:
a.ц=!пЕ,, B\u=+kT,з2

-2
б) t l m,,U

2
г) rl =1L пт2м

6. обчислiть сиJý/ стру}ry, яка протiкае в провiднику опором |6 Олl при напрузi 4 В на
його кiнцях:

в) 0,5l;
г А

,7 Рiвняння руху двох тiл мzIють ви.щi J1 : 4 * 2t i х2: 40 * /. Визначте час i координату
мlсця зустрlч1 тlл

8 Визначте, у скiльки разiв довжина
яка р}хасться зi швидкiстю u1 :
швидкiстю U2:0,6 с:

тiла буде менша пiд час руху в системi вiдлiку,
0,8 с, нiж у системi BiдliKy, що рухаеться зi

9 .Що центра кулi масою 2 кz прикладено шiсть сил, якi лежать в однiй площинi та
утворюють мЬк собою кути 60О. Модулi сил послiдовно дорiвнюють 1 Д 2 Н, З Н,
4Н, 5 Н, б Н. У якому напрямi i з яким прискореннJlм р}хатиметься куля?

10. Лiд масою 2,5 кu мае температуру -10 'С. Визначте кiлькiсть гасу, яку треба
сп€lJlити в з 20 щоб на 100 ,с.

11. Сила пружностi, що дiе на тiло масою 400 е з боку пружини змiнюеться за законом
Л: 2,cos (2пt + 0,2т), Чому дорiвнюють жорсткiсть пружини i амплiryда коливань?
Як запишеться рiвняння коливань тiла?

12. Прогшlиваючи пiд мостом через рiчку
Виявивши це через 5 rс, BiH повернув

проти ii течiТ, рибалка заryбив бриля.
назад i пiдiбрав бриля на вiдстанi 0,З KMt

нюкче мосту. Визначте швидкiсть течii, вважаючи швидкiсть рибалки вiдносно

а) 4А;
б) 64 А;

ВОДИ СТЧUIОЮ.
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Пояснювальна записка до критерiю оцiнювання тестових завдань з

фiзики для вступцих iспитiв.

Кожен BapiaHT тестових завдань з фiзики для вступних iспитiв складаеться
з двох частин, якi вiдрiзняються за скJIаднiстю та формою тестових завдань.

Перша частица мiстить б завдань з вибором однiеi правильноi вiдповiдi.
.Щля кожного тестового завдання з вибором вiдповiдi подано чотири варiанти
вiдповiдей, з яких тiльки одна правильна. Завдання з вибором вiдповiдi
вважаеться виконаним правильно, якщо в бланку вiдповiдей указана тiльки
одна лiтера якоi позначена правильна вiдповiдь. При цьому абiтурiснт не
повинен наводити буд" якi мiркування, що IIояснюють Його вибiр. Правильне

розв'язання кожного завдання Ns 1-б оцiнюеться у 1 бал.

Друга частина мiстить б завдань з фiзики та початкiв аналiзу вiдкритоi

форми з розгорнутоi вiдповiддю . Таке завдання вважасться виконаним
правипьно, якщо абiтурiент HaBiB розгорнутий запис розв'язування завдання
з обцрунтуванням кожного етапу та дав правильну вiдповiдь. Правильне

розв'язання кожного завдання }lЪ 7-8 оцiнюеться у 2 балi, правильне

розв'язання кожного завдаЕня Jф 9-11 оцiнюетъся у 3 балi, правильне

розв'язання завдання J\Ф 12 оцiнюеться у 4 балi. Кiлькiсть балiв, що
виставляють за виконання завдань Jф7-12 з€Lлежить вiд повноти розв'язання й
правильностi вiдповiдi.
Максимальна кiлькiсть набраних тестових балiв 23.
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Таблиця переводу тестових балiв у шкалу 100-200

Таким чином, максимutльна кiлькiстъ набраних ба-lriв 200.
Якщо абiтурiент вважае потрiбне внести змiни у вiдповiдь до якогосъ iз

завдань першоТ чи другоТ частини, то BiH мае це зробити у спецiально
вiдведенiй для цього частинi бланку. Таке виправленшI не веде до втрати
балiв.

тестовий бал Бал 100-200
1

2

3

4

э 100

6 10б
7 l12
8 118

9 124
10 130
11 136
12 l42
13 148
l4 154
15 1б0
lб l66
l7 172
18 |76
19 180
20 184
2l 190
22 196
23 200

Голова предметноi екзаменацiйноi KoMicii Мельников о.С.

Не склав
Не склав
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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАШИ
морЕхIднrdл одховий колЕдж Iм.о.I.мАринЕскА

НАЦIОНАЛЪНОГО УНIВЕРСИТЕТУ (ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМtЯ>

Бланк вiдповiдей на завдання екзаменацiйноi роботи з фiзики
BAPIAHT Nb

У тестових зrIвданнях 1-го рiвня 1-6 правильну вiдповiдь позначайте знаком: Х.
У завданнж,2-го та-З-го рiвня впишiть правиJьну вiдповiдь,

щоб виправити вiдповiдь до завдашш, запишiть його номер у спецiально вiдведенtо< клiтинках, а правильЕу,
на Вашу д}мку, вiдповiдь - у вiдгrовiдному мiсцi,

ль
завдання

Вiдповiдь кiлькiсть
балiв

Тестовий
бал

Бал 100-200 Екзаменатор Пiдпис

J\t
завдання

Вiдповiдi кiлькiсть
балiв

1 А Б в г
2 А Б в г
3 А Б в г
4 А Б в г
5 А Б в г
6 А Б в г
7

8

9

10.

11.

12.


