


I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» здійснюється на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста напряму 

«Приладобудування» або споріднених напрямів. 

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який триває 2 академічні 

години та охоплює 3 навчальні дисципліни, у тому числі  «Загальна фізика». 

Метою фахового вступного випробування з дисципліни «Загальна фізика» є 

перевірка знань абітурієнтів про: 

- основи теорії сучасної фізики; 

- взаємозв’язок фундаментальних математичних та природознавчих наук, 

які мають значення для вирішення фізичних проблем; 

- зміст основних фізичних законів, понять та явищ, які розкривають фізичну 

картину світу; 

- основну термінологію сучасної фізики; 

- використання тих чи інших методів аналізу під час дослідження фізичних 

проблем. 

На підставі виконання фахового вступного іспиту комісія оцінює знання та 

вміння з дисципліни «Загальна фізика» і приймає рішення про прийом 

абітурієнта для навчання за даною спеціальністю. 

 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

При перевірці питань для вступу на напрям 6.060101 «Будівництво» кожне 

з них оцінюється у 3,3 бали. Таким чином, студент максимально може отримати 

100 балів. Набрані бали включаються до загального вступного рейтингу 

студента. 

Встановлені критерії оцінювання достатності знань при вступі на напрям 

підготовки наступні: 

 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

«Відмінно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний 

матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, 

обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, 

зроблені аргументовані висновки. Студент показує при цьому 

глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити 



власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної 

проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано 

викладати матеріал.  

75 – 89 

«Добре» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюється значна частина навчального матеріалу. Студент 

виявляє знання і розуміння основних положень з навчальних 

дисциплін, певною мірою може аналізувати матеріал, 

порівнювати та робити висновки. Студент питання висвітлює 

повно, висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння 

аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні 

завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, може 

мати місце недостатня аргументованість при викладенні 

матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів. 

60 – 74 

«Задовільно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюються основні положення навчального матеріалу на 

рівні запам'ятовування без достатнього розуміння; студент у 

цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання 

лекційного матеріалу, навчальної літератури, намагається 

аналізувати факти й події, робити висновки. Але дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при 

висвітленні теоретичного матеріалу.  

1 – 59 

«Незадовільно» 

Оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді на 

рівні елементарного відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, фрагментів навчального матеріалу. Студент виявив 

неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені 

неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні 

розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення. У 

відповідях припущені суттєві помилки. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 „відмінно” - за 90-100% правильних відповідей - 24-25 балів; 

 „добре” - за 70-89% правильних відповідей - 18-23 бали; 

 „задовільно” - за 60-69% правильних відповідей - 9 - 18 балів; 

 „незадовільно” - менше 60% правильних відповідей - 8 і менше балів. 
 

ІII. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

1. Що таке плавлення і кристалізація? 

2. Що називається випаровуванням? 

3. Що таке кипіння води? Конденсація води? 

4. Що таке фазові переходи? 

5. Що таке сублімація і десублімація? 

6. Діаграма фазових переходів. 

7. Що таке потрійна точка? 



8. Що таке абсолютна вологість повітря? Відносна вологість повітря? 

9. Поясніть термін «точка роси». 

10. Особливості теплового розширення води. 

11. Фізика – наука про природу. 

12. Одиниці фізичних величин. 

13. Які види матерії Ви знаєте? 

14. Який рух називається механічним? 

15. Що таке траєкторія руху? 

16. Що характеризує швидкість руху? 

17. Який рух називається рівномірним прямолінійним? 

18. Що характеризує прискорення? 

19. Що характеризує тангенціальне і нормальне прискорення? 

20. Який прямолінійний рух називається рівноприскореним, 

рівносповільненим? 

21. Чим відрізняється падіння тіл у повітрі і у вакуумі? 

22. Запишіть закон вільного падіння тіл з висоти без початкової і з початковою 

швидкістю. 

23. Який рух називається періодичним? 

24. Дайте визначення кутової швидкості? 

25. Який зв'язок між лінійною і кутовою швидкістю, між тангенціальним і 

кутовим прискоренням? 

26. Що вивчає статика, кінематика і динаміка в механіці? 

27. Сформулюйте перший закон Ньютона. 

28. Дайте визначення сили. 

29. У чому полягає принцип незалежності дії сил? 

30. Чому дорівнює імпульс тіла, імпульс сили? 

31. Сформулюйте другий закон Ньютона. 

32. Сформулюйте третій закон Ньютона. 

33. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння. 

34. Дайте визначення що таке «маса». 

35. Куди напрямлена сила тертя ковзання і чому вона дорівнює? 

 




