




3 

 

 

ЗМІСТ 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ........................................................................... 4 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ ....................................... 4 

 

3. ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ……………………………………........................... 5 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ............................ 8 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................ 9 



4 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму співбесіди з математики розроблено за програмами зовнішнього 

незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі 

повної загальної середньої освіти. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

Мета співбесіди – перевірка рівня теоретичної та практичної підготовки 

абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які вступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та мають право складати 

вступні випробування у формі співбесіди згідно з Правилами прийому до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 

2019 році. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати та вміти: 

 явища і процеси: рух, інерція, вільне падіння тіл, тиск газів, процеси 

теплообміну, деформація твердих тіл, капілярні явища, електризація, 

електроліз, електромагнітна індукція та самоіндукція, прямолінійне 

поширення світла в однорідному середовищі, радіоактивність, ядерні 

реакції тощо. 

 фундаментальні досліди: Архімеда, Г. Галілея, Р. Бойля, Е. Маріотта, 

Г. Ома,  А.-М. Ампера, М. Фарадея. Г. Герца, І. Ньютона, І. Пулюя, 

Е. Резерфорда тощо. 

 основні поняття: система відліку, переміщення, шлях, швидкість, 

прискорення, тиск, потужність, енергія, молярна маса, об’єм, 

концентрація, густина, ізопроцеси, насичена та ненасичена пара, пружна і 

пластична деформації, електричний заряд, провідники та діелектрики, 

різниця потенціалів, електроємність, сила струму, опір, електрорушійна 

сила, дисоціація, магнітна індукція, сили Ампера і Лоренца, гармонічні 

коливання, довжина хвилі, коефіцієнт трансформації, оптична сила та 

фокус лінзи, показник заломлення; інтерференція, дифракція, дисперсія, 

поляризація світла, кванти світла (фотони), фотоефект, радіоактивність, 

альфа- і бета-частинки, гамма-випромінювання, протон, нейтрон, ядерні 

сили, дефект мас тощо. 

 ідеалізовані моделі: матеріальна точка, замкнена система, ідеальний газ, 

ідеальна теплова машина, точковий заряд, математичний маятник, 

ідеальний коливальний контур, планетарна модель атома, протонно-

нейтронна модель ядра тощо. 

 закони, принципи: закони динаміки Ньютона, закони збереження 

імпульсу й енергії, всесвітнього тяжіння, Гука, Паскаля, Архімеда, умови 

рівноваги та плавання тіл; основне рівняння молекулярно-кінетичної 

теорії, рівняння стану ідеального газу, газові закони, перший закон 

термодинаміки, рівняння теплового балансу, закони збереження 
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електричного заряду, Кулона, Ома (для ділянки та повного електричного 

кола), Джоуля-Ленца, Ампера, електролізу, електромагнітної індукції; 

правила свердлика (правого гвинта), лівої руки,  закон прямолінійного 

поширення світла в однорідному середовищі, закони відбивання та 

заломлення хвиль, умови виникнення інтерференційного максимуму та 

мінімуму, постулати теорії відносності, закон зв’язку між масою та 

енергією, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, 

постулати Бора, закон радіоактивного розпаду тощо. 

 теорії: основи класичної механіки, основи термодинаміки та 

молекулярно-кінетичної теорії, основи класичної електронної теорії, 

теорії електромагнітного поля, основи спеціальної теорії відносності, 

теорії фотоефекту, корпускулярно-хвильовий дуалізм, теорії будови 

атома та ядра. 

вміти:  

 розпізнавати прояви механічних, теплових, електромагнітних, 

коливальних і хвильових (зокрема світлових), квантових явищ і процесів у 

природі та їх практичне застосування в техніці; 

 застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила фізики; 

формули для визначення фізичних величин та їх одиниць; математичні 

вирази законів фізики; 

 визначати межі застосування фізичних законів; 

 розв’язувати: 

1. розрахункові задачі, застосовуючи функціональні залежності між 

основними фізичними величинами;  

2. задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів 

експерименту, показаних на фото або схематичному рисунку; 

3. комбіновані задачі, для розв’язування яких використовуються 

поняття і закономірності з кількох розділів фізики. 

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. Механіка 

Тема. 1.1. Основи кінематики. 

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

Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. 

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівномірний і 

рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних 

величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах. 

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Доцентрове прискорення. 

Тема.  1.2. Основи динаміки. 

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності 

Галілея. 

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

Ньютона. 
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Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією 

сили тяжіння. 

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

Сила пружності. Закон Гка. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. 

Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги. 

Тема. 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. 

Тема. 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 

Тема. 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. Дослід Штерна. 

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

Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур. 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах. 

Тема. 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. 

Тема. 2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл. 

Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота 

пароутворення. Насичена і 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 

Тема. 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. Діелектрична 

проникність речовин. 
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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. 

Тема. 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 Джоуля-Ленца. 

Тема. 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 

електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від 

температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. 

Транзистор. 

Тема. 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 

Тема. 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. Інфра- та 

ультразвуки. 

Тема. 4.2. Електромагнітні коливання і хвилі. 
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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. 

Тема. 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 лінійчастий спектри. Спектральний аналіз. 

Поляризація світла. 

 

5. Квантова фізика. Елементи теорії відносності 

Тема. 5.1. Елементи теорії відносності. 

Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон 

додавання швидкостей. Зв'язок між масою та енергією. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням приймальної 

комісії, про що складається відповідний протокол.  
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Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм співбесід. 

Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Співбесіда проводиться у строки, передбачені Правилами прийому до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2019 

році.  

Розклад проведення співбесід, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На співбесіду вступник з’являється з паспортом (у вигляді книжечки або 

ID-картки). 

Співбесіда проводиться не менше ніж двома членами комісії з кожним 

вступником, яких призначає голова предметної екзаменаційної комісії згідно з 

розкладом у день іспиту.  

Вступник одержує один екзаменаційний білет з даного предмету, який 

містить 1 питання. Всього екзаменаційних білетів три, кожен з яких містить по 

1 питанню з певного конкурсного предмету, перелік яких відповідає набору 

сертифікатів ЗНО при вступі на певну спеціальність і визначається Правилами 

прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2019 році. На кожне питання треба дати вичерпну 

відповідь. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

Співбесіда оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, при цьому кожне 

питання оцінюється в 33 бали. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого 

питання, то вважається, що співбесіду не складено. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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4. Элементарный учебник физики под ред. акад. Г.С. Ландсберга. –Т. 1, 2, 3. 

– М., – 1970-1973гг.  

5. Є.С.Клос, Ю.В.Караван. Малий фізичний довідник. – Львів: Світ, 1997. – 

272 с. 

6. Рымкевич А.П. Рымкевич П.А. Сборник задач по физике для 8-10 классов 

средней школы. –8-е изд. М.: Просвещение, 1983. – 192с.  

7. Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики. –К.: 1979. – 448с.  

8. Гельфгат И.М., Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик 1001 задача по физике с 

решениями. – Харьков – Москва: 1995г. – 591с.  

9. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: 1975. –  

368 с. 


