


Третій закон Ньютона. 

       Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла 

під дією сили тяжіння. 

      Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна 

швидкість. 

      Сили пружності. Закон Гука. 

      Сили тертя. Коефіцієнт тертя. 

      Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги 

 

1.3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 

      Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. 

      Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон 

збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної 

дії. Прості механізми. 

 

1.4.Елементи механіки рідин та газів. 

      Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск 

нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови 

плавання тіл 

 

2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 

 

2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії 

           Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне 

обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична 

швидкість теплового руху молекул. 

          Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 

ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних 

температур. 

        Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах. 

2.2. Основи термодинаміки 

      Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість 

теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон 

збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). 

Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний 

процес. 

      Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. 

Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення. 

 

2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл 

Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома 

теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. 



Відносна вологість повітря та її вимірювання. 

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота 

згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових 

процесів. 

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. 

Капілярні явища. 

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види 

деформацій. Модуль Юнга. 

 

3. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

3.1 Основи електростатики 

       Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон 

Кулона. 

       Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип 

суперпозиції полів. 

       Провідники та діелектрики в електростатичному полі. 

       Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця 

потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного 

електричного поля. 

       Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. 

З’єднання конденсаторів. 

       Енергія електричного поля. 

3.2 Закони постійного струму 

      Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила 

струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та 

паралельне з’єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для 

повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон ДжоуляЛенца 

3.3 Електричний струм у різних середовищах.   

         Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. 

Залежність опору металів від температури. Надпровідність. 

        Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони 

електролізу. Застосування електролізу. 

      Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. 

Поняття про плазму. 

      Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. 

Електронно-променева трубка. 

      Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова 

електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від 

температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. 

 

3.4 Магнітне поле, електромагнітна індукція. 

       Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. 



Сила Лоренца. 

      Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики. 

      Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон 

електромагнітної 

індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія 

магнітного поля 

 

4. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 

 

4.1 Механічні коливання і хвилі. 

      Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. 

Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. 

Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань 

математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. 

 Вимушені механічні коливання. Явище резонансу 

     Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні 

хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення 

 та періодом (частотою). 

  Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону.  

Інфрата ультразвуки. 

 

4.2 Електромагнітні коливання і хвилі. 

      Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. 

Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період 

електромагнітних коливань. 

      Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. 

Генератор змінного струму. Електричний резонанс. 

      Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані. 

      Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх 

поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного 

випромінювання різних діапазонів 

4.3 Оптика 

      Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. 

Швидкість світла та її вимірювання. 

      Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске 

дзеркало. 

     Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники 

заломлення. Повне відбивання.  

     Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, 

які дає тонка лінза. 

     Інтерференція світла та її практичне застосування. 

      Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для 



визначення довжини світлової хвилі. 

      Дисперсія світла. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний 

аналіз. 

Поляризація світла. 

 

5. КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. 

 

5.1 Елементи теорії відносності 

      Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський 

закон додавання швидкостей. Взаємозв’язок маси та енергії. 

5.2 Світлові кванти 

       Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). 

Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. 

Застосування фотоефекту в техніці. 

       Тиск світла. Дослід Лебедєва 

5.3 Атом та атомне ядро 

       Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. 

Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого 

спектра. Лазер. 

      Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні 

реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. 

      Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи 

реєстрації іонізуючого випромінювання. 

 

ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ З ФІЗИКИ. 

 

На вступному іспиті з фізики вступник повинен знати: 

а) чітке знання фізичних явищ та законів класичної і сучасної фізики, 

методів фізичного дослідження, передбачених програмою; 

б) здатність точно і стисло формулювати фізичні закони в письмовій 

формі; 

в) впевнене володіння вміннями та навичками використання 

одержаних знань, передбачених програмою, для розв’язання практичних 

задач. 

Вступник повинен уміти: 

1. Застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що 

вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи; 

2. Визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ 

та процесів, межі застосування фізичних законів; 

3. Використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного 

типу (якісних, розрахункових, графічних, комбінованих тощо); 





ЗРАЗОК  

ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ ДЛЯ ВСТУПНИХ 

ІСПИТІВ 
 

1. Визначте швидкість рівномірного прямолінійного руху електропоїзда, який за 2,5 

хв пройшов шлях 3600 м: 

а) 25 м/с; в) 14,4 м/с; 

б) 24 м/с; г) 21 м/с. 

2. Визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7 м/с2: 

а) 5,25 Н; в) 5,25 Н; 

б) 10,5 Н; г) 5,25 Н. 

3. Повітряна куля рівномірно опускається зі швидкістю 2 м/с. Визначте потужність 

сили тяжіння, якщо маса кулі 150 кг (вважайте g = 10 м/с2): 

 а)300 кВт;  б)30 кВт; в) 3 кВт;                    г) 300 Вт 
4. Визначте висоту опускання ртуті в капілярній трубці радіусом 1 мм: 

а) 7,7 мм; в) 5,5 мм; 

б) 6,6 мм; г) 4,4 мм. 
5. Виберіть формулу для визначення внутрішньої енергії ідеального газу: 

а) ; в) ; 

б)  г) . 

6. Обчисліть силу струму, яка протікає в провіднику опором 16 Ом при напрузі 4 В на 

його кінцях: 

а) 4 А; в) 0,5 А; 

б) 64 А; г) 0,25 А. 
7. Рівняння руху двох тіл мають вид: х1 = 4 + 2t і х2 = 40 − t. Визначте час і координату 

місця зустрічі тіл: 

 
8. Визначте, у скільки разів довжина тіла буде менша під час руху в системі відліку, 

яка рухається зі швидкістю υ1 = 0,8 с, ніж у системі відліку, що рухається зі 

швидкістю υ2 = 0,6 с: 

 

9. До центра кулі масою 2 кг прикладено шість сил, які лежать в одній площині та 

утворюють між собою кути 60°. Модулі сил послідовно дорівнюють 1 Н, 2 Н, 3 Н, 

4Н, 5 Н, 6 Н. У якому напрямі і з яким прискоренням рухатиметься куля? 

10. Лід масою 2,5 кг має температуру -10 °С. Визначте кількість гасу, яку треба 

спалити в пальнику з ККД 20 %, щоб перетворити лід на воду при 100 °С. 

11. Сила пружності, що діє на тіло масою 400 г з боку пружини змінюється за законом: 

F = 2 cos (2πt + 0,2π). Чому дорівнюють жорсткість пружини і амплітуда коливань? 

Як запишеться рівняння коливань тіла? 

12. Пропливаючи під мостом через річку проти її течії, рибалка загубив бриля. 

Виявивши це через 5 хв, він повернув назад і підібрав бриля на відстані 0,3 км 

нижче мосту. Визначте швидкість течії, вважаючи швидкість рибалки відносно 

води сталою. 

 

 







МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ 

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ.О.І.МАРИНЕСКА  НУ «ОМА» 

 

Бланк відповідей на завдання екзаменаційної роботи з фізики 

ВАРІАНТ № _________ 

У тестових завданнях 1-го рівня 1-6 правильну відповідь позначайте знаком: . 

У завданнях 2-го та 3-го рівня впишіть правильну відповідь. 

 

№ 

завдання 

Відповіді Кількість 

балів 

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.  

 

 

 

Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у спеціально відведених клітинках, а правильну, 

на Вашу думку, відповідь – у відповідному місці. 

№ 

завдання 

Відповідь Кількість 

балів 
   

   

   

   

 

Тестовий 

бал 

Бал 100-200 Екзаменатор Підпис 

    

  

 


