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1. Загальні положення 

      Програму вступного іспиту з фізики складено для осіб, які вступають до 

Малинського лісотехнічного  коледжу в 2021 році на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття освітнього ступеня Бакалавр. 

Програма вступних випробувань з фізики призначена для оцінювання 

навчальних досягнень абітурієнтів, які вступають до навчального закладу на 

основі повної загальної середньої освіти. 

Фізична освіта спрямована на формування природничо-наукової картини 

світу (ПНКС) та природничо-наукової компетентності, уявлень про роль і місце 

людини в природі, засвоєння основних понять природознавства, що складають 

ядро знань про природу, на створення особистісно-значимої системи знань – 

образу природи як основи життєствердного образу світу. 

Завдання фізики: 

- засвоєння цілісності змісту компонентів освітньої галузі 

«Природознавство», ознайомлення їх з методами пізнання природничих наук, з 

найбільш важливими ідеями і досягненнями природознавства, що спричинили 

визначальний вплив на уявлення людини про природу, розвиток науки і 

техніки; духовний і культурний розвиток людини;  

- формування ядра природничих знань, особистісно значимої системи 

знань про природу — образу природи, що визначає виважену поведінку людини 

в природному, суспільному, культурному, технологізованому довкіллі, його 

збереженні для наступного покоління, критичну оцінку і використання нею 

природничо-наукової інформації, позицію по відношенню до наукових 

проблем, що розв’язуються в суспільстві; 

- розвиток природовідповідно високих рівнів інтелекту, творчих 

здібностей і критичного мислення в процесі формування цілісних уявлень про 

природу, проведення дослідів, використання і фундаменталізації природничо-

наукової інформації на основі загальних закономірностей природи (ЗЗП) та 

засад освіти сталого розвитку; 

- переконання в можливості пізнання законів природи і необхідності 

використання знань про природу для розвитку природозбережувальної 

цивілізації, прийняття обґрунтованих на основі законів рішень під час 

розв’язання суспільних проблем та проблем, пов’язаних зі своєю професією; 

- використання природничо-наукових знань у повсякденному житті. 

   Програма містить питання вступних випробувань з шкільного навчального 

предмета «Фізика»  за змістом таких розділів: 

- 10-й клас. Розділи: І – «Механіка», ІІ – «Елементи спеціальної теорії 

відносності», ІІІ- «Молекулярна фізика і термодинаміка», ІV- «Електричне 

поле»; 



- 11-й клас. Розділи. І- «Електродинаміка», ІІ- «Електромагнітні коливання і 

хвилі», ІІІ- «Оптика», ІІІ – «Атомна і ядерна фізика». 

На вступному іспиті з фізики вступники повинні: 

Знати:  

 кінематичні та динамічні характеристики поступального та 

обертального рухів; 

 основні поняття молекулярної фізики і термодинаміки; 

 закони термодинаміки та їх застосування до ізопроцесів; 

 способи і методи розрахунку параметрів термодинамічної системи; 

 принцип дії і ККД теплового двигуна; 

 основні поняття та закони електрики та магнетизму; 

 характеристики і методи розрахунку параметрів електричних кіл 

постійного струму; 

 основні закони, що описують механічні та електромагнітні 

коливання та хвилі; 

 основні характеристики, за допомогою яких можна описати 

коливний і хвильовий процеси; 

 позитивний і негативний прояв виникнення коливань у техніці; 

 властивості та характеристики електромагнітних хвиль оптичного 

діапазону; 

 межі застосування класичної та квантової механіки; 

 будову ядер та основні закони, що описують ядерні реакції (реакції 

поділу та синтезу), закон радіоактивного розпаду. 

Вміти: 

 використовувати математичний апарат для описання фізичних явищ і 

закономірностей;  

 застосовувати фізичні закони для розв'язування задач; 

 розкривати фізичний зміст задачі; 

 проводити фізичні вимірювання, обробляти результати цих вимірювань;  

 розраховувати характеристики термодинамічних процесів, теплових 

двигунів; 

 оцінювати і розраховувати параметри електричних кіл; 

 аналізувати хід ядерних реакцій і записувати правила зміщення для них 

 

Вступники складають іспит з фізики:  
1) у письмовій формі; екзаменаційні завдання містять 24 завдання;   

Для  конкурсного  відбору  осіб  при  прийомі  на  навчання  для  здобуття  ОС 

Бакалавр використовується 12-бальна шкала оцінювання. 

 

 



 

 

 
Критерії оцінювання вступників на вступних випробуваннях з фізики 

на основі повної загальної середньої освіти  
  
    Загальна кількість завдань  – 24. Тривалість виконання – 120 хвилин. Робота 
містить 24 завдання різних форм: 14 завдань з вибором однієї правильної 
відповіді, 3 завдання на встановлення відповідності, а також 7 завдань що 
містять задачі.  

Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до тесту включено 14 

завдань з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 – 14), виконання яких 
оцінюється в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал – якщо вказано правильну відповідь; 0 
балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, 
або відповіді не надано.  

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) – тест містить 

3 завдання на встановлення відповідності (№ 15 – 17), що оцінюються в 0, 1, 2, 
3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність 
(логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або 
відповіді на завдання не надано.  

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю– тест містить 7 
завдання цієї форми (№ 18 – 24):  

 структуроване завдання складається із основи і двух частин що 
передбачає розв’язування задачі. Тест нараховує 3 завдання такої 
форми, які оцінюються в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильну 
відповідь; 0 балів, якщо обидві відповіді невірні або відповідь 
відсутня. 

 неструктуроване завдання складається із основи і передбачає 
розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним якщо 
вступник виконав  відповідні числові розрахунки, записав 
виконуючи всі вимоги кінцеву відповідь. Тест нараховує 4 завдання 
такого типу, які оцінюються в 0 або 2 бали.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник, правильно 
виконавши всі завдання – 40. 

 

Критерії оцінювання: 

Після розв’язання тестових завдань відповіді вступників оцінюються за 200-

бальною шкалою. 

Система нарахування балів за правильно виконане завдання з 

фізики для оцінювання робіт вступників: 
 

Номери завдання  Кількість балів за 

одне завдання  

Усього балів  

1 -  14 по 1 балу 14 балів  

15 - 17 по 4 бали 12 балів 
18-20 по 2 бали 6 балів 



21 - 24 по 2 бали 8 балів 
Всього балів з вступного іспиту                                         40 

 

 

Бали, отримані на вступному іспиті, переводяться у рейтингові оцінки за 

200- бальною шкалою за такою схемою:   

 

Загальна кількість 

набраних балів 

Оцінювання  за 

шкалою 100-200 балів 

0 не склав 

1 не склав 

2 не склав 

3 не склав 

4 не склав 

5 не склав 

6 не склав 

7 100 

8 103 

9 106 

10 109 

11 112 

12 115 

13 118 

14 121 

15 124 

16 127 

17 130 

18 133 

19 136 

20 139 

21 142 

22 145 

23 148 

24 151 

25 154 

26 157 

27 160 

28 163 

29 166 

30 169 

31 172 

32 175 

33 178 



34 181 

35 184 

36 187 

37 190 

38 193 

39 196 

40 200 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 10 КЛАС 

 Розділ 1. Механіка 

 Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, 

система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. Основна 

задача механіки. Поняття про миттєву швидкість руху. Закон додавання 

швидкостей. Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху. 

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного 

прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для 

рівноприскореного прямолінійного руху. Вільне падіння та криволінійний рух 

під дією постійної сили тяжіння. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. 

Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове 

(нормальне) прискорення. 

Види сил у механіці. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. 

Інертність і маса. Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування. Гравітаційна 

взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Сили тертя. Рух тіла під дією 

кількох сил. Рівновага тіл. Консервативні (потенціальні) сили. Застосування 

законів механіки до коливального руху. Гармонічні коливання. Рівняння 

гармонічних коливань. Умови виникнення вільних коливань. Найпростіші 

коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань. 

Вимушені коливання. Резонанс. Поширення механічних коливань у пружному 

середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та 

дифракція хвиль. Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх 

характеристики. Акустичний резонанс. 

Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності 

Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії 

відносності. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й 

часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Повна та кінетична енергія 

рухомого тіла, енергія спокою. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні 

підтвердження. 

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. 

Основне рівняння МКТ газів. Температура. Рівняння стану ідеального газу. 

Ізопроцеси. Властивості насиченої та ненасиченої пари. Вологість повітря, її 

вимірювання. Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні 

явища. Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Види деформації твердих тіл. 

Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Основні поняття 

термодинаміки. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки. Кількість 



теплоти та робота в термодинаміці. Застосування першого закону 

термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес. Теплові 

двигуни. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Цикли 

теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл Карно. 

Принцип дії холодильної машини. 

Розділ ІV. Електричне поле 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного 

поля. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів. Провідники та 

діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовини. 

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. 

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця 

потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного 

електричного поля з різницею потенціалів. Електроємність. Види 

конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання 

конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. 

11 КЛАС 

Розділ І. Електродинаміка 

Постійний струм. Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. 

Паралельне та послідовне з’єднання провідників. Робота та потужність 

електричного струму, теплова дія струму. Порівняльна характеристика різних 

середовищ, через які може протікати електричний струм (металів, розчинів і 

розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії заряду, 

залежність питомого опору від температури. Надпровідність. Електроліз, 

закони електролізу. Типи самостійного розряду в газах. Термоелектронна емісія 

та струм у вакуумі, його застосування. Власна й домішкова провідність 

напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. 

Напівпровідниковий діод. Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція 

магнітного поля. Сила Ампера та сила Лоренца. Взаємодія струмів. Рух 

зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. Магнітні властивості 

речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Електромагнітна індукція. Правило 

Ленца. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, 

індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. Енергія магнітного поля 

котушки зі струмом. Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та 

магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля. 

Розділ ІІ. Електромагнітні коливання і хвилі 

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. 

Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона. Перетворення 

енергії під час вільних електромагнітних коливань. Змінний струм як вимушені 

електромагнітні коливання. Конденсатор і котушка в колі змінного струму. 

Активний, ємнісний та індуктивний опори. Робота й потужність змінного 

струму. Діючі значення напруги та сили струму. Трансформатор. 

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення.. Швидкість поширення 

електромагнітних хвиль.  

Розділ ІІІ. Оптика 

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. 

Поширення, поглинання та розсіювання світла. Геометрична оптика як 

граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики. Показник 



заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Когерентність 

світлових хвиль. Принцип Гюйгенса— Френеля. Дифракція світла. Дифракційні 

ґратки. Неперервний спектр світла. Формула Планка. Квантові властивості 

світла. Світлові кванти. Фотоефект. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, 

рівняння фотоефекту. Фотон. Рентгенівське випромінювання. Корпускулярно-

хвильовий дуалізм світла. Шкала електромагнітних хвиль. 

Розділ ІV. Атомна і ядерна фізика 

Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. 

Енергетичні рівні атома. Випромінювання та поглинання світла атомами. 

Лінійчасті спектри. Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. 

Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. Природна та штучна 

радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного 

розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів. Ядерні реакції, способи 

вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні 

реакції.  
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