


 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi 

закономiрностi перебiгу природних явищ  i дає загальне обґрунтування 

природничо-наукової картини свiту.  Високий рівень розвитку фізичної 

науки – це надбання людської цивілізації, а отже складова людської 

культури. Більше того, фізика – це основа технічного прогресу, резервуар 

нових ідей і нових технологій. Сучасна фiзика , крiм наукового,  має важливе 

соцiокультурне значення . Вона стала невiд’ємною  складовою  культури 

високо технологiчного iнформацiйного суспiльства.  

  Програма з вступного випробування для вступників до Фахового 

коледжу ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара 

передбачає виявлення знань основних означень, умінь та навичок, якими має 

володіти абітурієнт. 

  Вступні випробування до коледжу з фізики складаються з 

письмового екзамену  за тестовими технологіями. Обсяг вимог до знань та 

вмінь абітурієнтів відповідає програмам для середніх навчальних закладів, 

тому готуватися до  вступних іспитів можна за шкільними підручниками чи 

посібниками - довідниками для вступників до коледжу. 

    Завдання для екзамену з фізики  складаються з теоретичних питань 

та розв’язування фiзичних задач. Завдання складається з 40 запитань або 

задач.  

На підготовку до відповіді надається  120  хвилин. 

     Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої 

освіти обчислюється, як сума балів, що оцінюється за щкалою від 100 до 200 – 

балів. В кожному варіанті питання складені з наміром виявити ступінь 

теоретичної підготовки абітурієнта і вміння на практиці застосовувати 

теоретичні знання. 

  



 
 
 

 

ЗМІСТ ПИТАНЬ 

 

Зміст питань екзамену з фізики відповідає діючий програмі для 

одинадцятих класів загальноосвітніх навчальних закладів та програм для 

шкіл, ліцеїв та гімназій. 

                    Завдання екзамену складені у формі питань та задач в тестовій формі. 

В кожному питанні є лише одна вірна відповідь. Кожний варіант складається 

із 40 питань простої та середньої складності. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 2,5 бали ,тому за правильне виконання усіх завдань абітурієнт 

може отримати 100 балів. 

                 Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із фізики  складає не менше 

124. 

               Обсяг часу, що відводиться на екзамен складає 120 хвилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ПРОГРАМА З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ  ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

(11 класів) 

 

 

             Програма з фізики для вступників до Фахового коледжу ракетно-

космічного машинобудування ДНУ імені О.Гончара складається з трьох 

розділів. Перший з них містить перелік основних фізичних  понять і фактів, 

якими повинен володіти вступник . У другому розділі указані основні закони та 

формули, які повинен використовувати вступник , при розв’язанні задач. В 

третьому розділі перелічено основні фізичні вміння і навички, якими повинен 

володіти вступник. 

             На іспиті з фізики вступник до вищого навчального закладу повинен   

показати: 

- чітке знання фізичних означень і законів, основних формул та вміння       

виводити формули і застосовувати їх при рішенні задач; 

     - вміння точно і стисло висловити фізичну думку в усній і письмовій формі, 

використовувати відповідну символіку; 

     - впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, 

передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні фізичних 

задач. 

 

 

1.   ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОНЯТТЯ 

        ВСТУП. Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в 

житті людини і суспільному розвитку.   

        МЕХАНІКА. 

        КІНЕМАТИКА. Механічний рух. Основна задача механіки та способи її 

розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. 

Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях та переміщення.     

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.  

Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Вільне падіння тіл. 

Прискорення вільного падіння. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота 

обертання. Кутова і лінійна швидкість.  

        ДИНАМІКА.   Інерціальна система відліку. Перший закон Ньютона.  Маса. 

Сила. Другий закон Ньютона.  Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього 

тяжіння. Сила тяжіння. Третій закон Ньютона. Рух тіла під дією кількох сил.  

        ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Імпульс тіла. Механічна енергія. Кінетична і 

потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. 

       МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. 

        ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ. Дослід Штерна. Броунівський 

рух. Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах. Температура 

та її вимірювання. Властивості газів. Основне рівняння молекулярно-кінетичної 

теорії ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Мендєлєєва-



 
 
 

Клапейрона. Ізопроцеси. Газові закони. Вологість повітря та її вимірювання. Точка 

роси. Явища змочування і капілярності в  природі й техніці. Особливості будови та 

властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. 

        ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 

         Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота 

газу. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону 

термодинаміки до ізопроцесів. Рівняння теплового балансу для найпростіших 

теплових процесів. Адіабатний процес. 

         ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 

         Електризація тіл. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного 

поля. 

Потенціал. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю. Електроємність. 

Конденсатор. Види конденсаторів та використання їх у техніці. Енергія електричного 

поля.  

Постійний електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідника. 

Залежність опору від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу 

провідника. Залежність питомого опору провідника від температури. Робота і 

потужність струму. Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. 

Електричний струм у рідинах. Електролітична дисоціація. Електричний струм в 

газах і вакуумі. Електричний струм у напівпровідниках. 

 Магнітне поле. Зображення магнітних полів. Індукція магнітного поля. Потік 

магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. 

Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. 

Енергія магнітного поля струму. 

        КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ. 

         Коливальний рух. Амплітуда, період, частота. Рівняння гармонічних коливань. 

 Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника.  

Довжина хвилі. Змінний струм. Індуктивність та ємність у колі змінного струму.  

Трансформатори. 

         ОПТИКА. 

Закони відбивання світла. Закони заломлення світла. Показник  заломлення. 

Інтерференція світла.  Дифракція світла. Дисперсія світла. Рівняння фотоефекту.  

Швидкість світла у  вакуумі. 

          АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА 

 Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Склад ядра атома. 

Радіоактивність. Альфа-, бетта- гамма-випромінювання. Закон радіоактивного 

розпаду. 

 

 

 

 

 



 
 
 

II.   ОСНОВНІ ЗАКОНИ І ФОРМУЛИ. 

   Утворювання  кратних й частинних  одиниць, виконвння дії над 

векторами. 

   Розв’язування  фізичних  задач на визначення кінематичних величин під 

час рівномірного, нерівномірного і рівноприскореного рухів, в т.ч. вільного 

падіння, рівномірного руху  по колу. 

 Закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон Гука, умови 

рівноваги тіла,здатність розв’язування задач динаміки, зокрема на рух тіла, 

кинутого вертикально вгору, кинутого горизонтально і під кутом до горизонту, 

під дією кількох сил, рівновагу тіла, що має вісь обертання. 

                  Розв’язування фізичних задач на застосування понять імпульс тіла, 

імпульс сили, роботи й потужності, закону збереження імпульсу та закону 

збереження механічної енергії. 

                   Розв’язування фізичних задач на визначення параметрів гармонічних 

коливань маятників, довжини хвилі. 

                 Основні  положення  молекулярно-кінетичної теорії будови речовини ,  

газові  закони, основне рівняння  молекулярно-кінетичної теорії, рівняння стану 

ідеального газу, графіки ізопроцесів, розв’язування фізичних задач на 

розрахунок кількості речовини, застосування рівняння стану ідеального газу, 

рівняння Менделєєва-Клапейрона,на газові закони, поверхневий натяг. 

               Розв’язування фізичних задач на розрахунок кількості речовини, 

застосування рівняння стану ідеального газу, рівняння Менделєєва-Клапейрона, 

газові закони, поверхневий натяг. 

     Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, 

ідеального газу, газові закони, розв’язування фізичних задач на розрахунок 

кількості речовини, застосування рівняння стану ідеального газу, рівняння 

Менделєєва-Клапейрона, газові закони, поверхневий натяг. 

    Розв’язування фізичних задач на розрахунок напруженості і потенціалу 

електричного поля, взаємодію електричних зарядів, здійснення роботи під час 

переміщення заряду, електроємність, електроємності при послідовному і 

паралельному з’єднанні конденсаторів, енергію електричного поля.  

         Розв’язування фізичних задач на закон Ома для повного кола, розрахунок 

електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням  провідників, 

визначення роботи та потужності електричного струму, на розрахунок опору. 

  Розв’язування фізичних задач на взаємодію магнітного поля з 

провідником зі струмом, застосування формул сили Ампера, сили Лоренца, 

закон електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, енергії магнітного поля, на 

визначення характеристик змінного струму, коефіцієнта трансформації. 



 
 
 

 Розв’язування фізичних  задач, застосовуючи рівняння електромагнітних 

гармонічних коливань, на перетворення енергії в коливальному контурі, 

взаємозв’язок швидкості поширення хвилі з її довжиною і частотою. 

       Закони відбивання і заломлення світла, принцип Гюйгенса-Френеля, 

гіпотеза М.Планка, квантові властивості світла, закони зовнішнього 

фотоефекту,уміння будувати зображення, одержані за допомогою дзеркал і лінз.  

       Розв’язування фізичних задач, застосовуючи закони відбивання і 

заломлення світла, інтерференцію та дифракцію світла, рівняння фотоефекту, 

формулу енергії та імпульсу кванта світла. 

             Квантові постулати Н.Бора,  види радіоактивного випромінювання, закон 

радіоактивного розпаду, способи радіоактивного захисту людини, загальну 

характеристику елементарних частинок, випромінювання і поглинання світла 

атомами, ланцюгової реакції поділу ядер урану, радіоактивності, розв’язувати 

фізичні задачі, застосовуючи квантові постулати Н.Бора, енергію зв’язку 

атомного ядра, закон радіоактивного розпаду, на ядерні реакції . 

 

 

III. ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ. 

 

Вступник  повинен уміти: 

1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і 

звичайними дробами,користуватися калькулятором і таблицями. 

2. Виконувати тотожні перетворення многочленів,дробів,виразів,що містять 

степені. 

3. Будувати та читати графіки. 

4. Розв’язувати задачі за допомогою законів, рівнянь  та формул. 

5. Виконувати найпростіші малюнки (або графіки) для  розв’язку задачі. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Інструкція 

проведення та оцінювання екзамену з фізики 

 

          На виконання екзаменаційного завдання з фізики відведено 120 хвилин. 

Під час екзамену: 

     -  абітурієнту не дозволяється користуватись посібниками, довідниками,      
калькуляторами, мобільними телефонами чи іншими допоміжними 

засобами; 

     -    абітурієнт має дотримуватися вимог щодо дисципліни та умов проведення 

випробування, виконувати вказівки викладачів; 

  -     забороняється робити в білетах з питаннями помітки, що можуть розкрити   
авторство роботи. 

   Питання складено на основі програм з фізики  для загальноосвітніх  шкіл. 

   Відповідати на питання треба лише після того, як уважно прочитали та 

зрозуміли завдання. 

   Кожний абітурієнт на виконання завдання отримує шифрувальні листки: 

титульний, чистовик та чернетку. 

   Завдання складається з 40 питань, за правильну відповідь на які, абітурієнт 

може отримати 100 балів. 

   Питання  №1-10 з розділу «Механіка». Кожна правильна відповідь 

оцінюється у 2,5 бали. 

   Питання  №11-21 з розділу « Молекулярна фізики». Кожна правильна 

відповідь оцінюється у 2,5 бали.  

    Питання  №21-30 з розділу « Електрика ». Кожна правильна відповідь 

оцінюється у 2,5 бали. 

     Питання  №31-40 з розділу « Оптика ». Кожна правильна відповідь 

оцінюється у 2,5 бали. 

        Бали не нараховуються за помилкові відповіді. 

    На аркушах з екзаменаційними питаннями неприпустимі будь-які помітки 

або записи, що не стосуються їх виконання. 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 

 



 
 
 

ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ ЗА ВИКОНАНІ 

ЗАВДАННЯ У ШКАЛУ БАЛІВ ЗІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

(100 – 200 балів) 
Кількість балів 

за виконані 

завдання 

Бал зі вступного 

іспиту 

(підсумковий бал) 

Кількість балів 

за виконані 

завдання 

Бал зі вступного 

іспиту 

(підсумковий бал) 

0–32 не склав 67 151 

33 100 68 153 

34 102 69 154 

35 103 70 156 

36 105 71 157 

37 106 72 159 

38 108 73 160 

39 109 74 162 

40 111 75 163 

41 112 76 164 

42 114 77 165 

43 115 78 167 

44 117 79 168 

45 118 80 170 

46 120 81 171 

47 121 82 173 

48 123 83 174 

49 124 84 176 

50 126 85 177 

51 127 86 179 

52 129 87 180 

53 130 88 182 

54 132 89 183 

55 133 90 185 

56 135 91 186 

57 136 92 188 

58 138 93 189 

59 139 94 191 

60 141 95 192 

61 142 96 194 

62 144 97 195 

63 145 98 197 

64 147 99 198 

65 148 100 200 

66 150   
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