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П Р О Г Р А М А 

фахового вступного випробування з 

Фізики 

для прийому вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та вступа-

ють на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бака-

лавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалав-

ра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього сту-

пеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в Університеті в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу 

за спеціальностями: 

104 Фізика  та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали,  

014 Середня освіта (фізика) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з фізики є є перевірка знань і відбір вступни-

ків для зарахування на навчання за ступенем бакалавр  за  спеціальностями 104 

Фізика  та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 014 Середня 

освіта (фізика)при прийомі на навчання на основі ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Ва-

силя Стефаника” у 2018 році. 

Програма містить основні питання з  фізики та перелік рекомендованої літе-

ратури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтувати-

ся, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробу-

вання. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“Загальна фізика” 
(назва дисципліни) 

 

 

1. Механіка 

1.1. Основи кінетики 

Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Трає-

кторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. 

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівномірний і рівноприско-

рений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу 

при рівномірному і рівноприскореному рухах. 

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доце-

нтрове прискорення. 

1.2. Основи динаміки 

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності 

Галілея. 

Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій за-

кон Ньютона. 

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під ді-

єю сили тяжіння. 

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість. 

Сила пружності. Закон Гука. Сила 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 ене-

ргії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості меха-

нізми. 

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 обґрунту-

вання. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість 

теплового руху молекул. Дослід Штерна. 

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального га-

зу. 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. Пи-

тома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії 

в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого за-

кону 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 і ненасичена пара, їхні властивості. Відносна воло-

гість повітря та її вимірювання. 

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння па-

лива. 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 дефор-

мацій. Модуль Юнга. 

  

3. Електродинаміка 

3.1. Основи електростатики 



Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції по-

лів. 

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проник-

ність речовин. 

Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця поте-

нціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електрич-

ного поля. 

Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З'єд-

нання конденсаторів. 

Енергія електричного поля. 

3.2. Закони постійного струму 

Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. За-

кон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднан-

ня провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і по-

тужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. 

3.3. Електричний струм у різних середовищах 

Електричний струм в 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 електропровід-

ність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. 

Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор. 

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 магнітно-

го поля. 

  

4. Коливання і хвилі. Оптика 

4.1. Механічні коливання і хвилі 



Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Змі-

щення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання ван-

тажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного мая-

тника. 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 періо-

дом (частотою). 

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та уль-

тразвуки. 

4.2. Електромагнітні коливання і хвилі 

Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення 

енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних ко-

ливань. 

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 випромінюван-

ня різних діапазонів. 

4.3. Оптика 

Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість сві-

тла 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 до-

вжини світлової хвилі. 

Дисперсія світла. Неперервний і лінійчастий 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. Зв'язок між масою та енергією. 

5.2. Світлові кванти 



Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його 

закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в тех-

ніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва. 

5.3. Атом та атомне ядро 

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромі-

нювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер. 

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. По-

діл ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. 

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

нізуючого випромінювання. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

 

 


