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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму додаткового вступного випробування зі спеціальності 104 

Фізика та астрономія (згідно Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) 

розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія. 

Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня 

теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня 

бакалавр і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які поступають на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 104 Фізика та 

астрономія. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – загальна фізика. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

 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, ротон, 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. 
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 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 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. 

 

Вступник повинен 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; 

комбіновані задачі, для розв’язування яких використовуються поняття і 

закономірності з кількох розділів фізики. 

 

3. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Програма навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» 

1. Механіка 

Простір і час в нерелятивістській фізиці. Кінематика матеріальної точки. 

Системи відліку. Перетворення Галілея, їх кінематичні наслідки. 

Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона, межі їх застосування. Дві 

основні задачі динаміки точки. Принцип причинності в класичній механіці. 

Принцип відносності Галілея. Поняття про неінерціальні системи відліку. 
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Закони збереження в фізиці. 

Гравітаційне поле. Задача Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Досліди 

Кавендіша. Інертна та гравітаційна маси. 

Рух точки змінної маси. Рівняння Мещерського. Реактивний рух. Формула 

Ціолковського. 

Механіка твердого тіла. Момент інерції, момент імпульсу і кінетична енергія 

твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху. 

Механічні коливання в ідеальних і реальних системах. Характеристики 

коливань і їх зв’язок з параметрами системи. Резонанс. 

Неінерціальні системи відліку. Сили інерції. Поняття про принцип 

еквівалентності. 

Релятивістська механіка. Експериментальні основи спеціальної теорії 

відносності. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Релятивістська 

форма другого закону Ньютона. 

 

2. Статистична фізика і термодинаміка. 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) та її 

експериментальні основи. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ. Газові 

закони. Рівняння стану ідеального газу. 

Температура та її вимірювання. Поняття температури в статистичній фізиці і 

термодинаміці. 

Основні поняття термодинаміки. Перше начало термодинаміки та його 

застосування. Оборотні та необоротні процеси. Друге і третє начала 

термодинаміки. Ентропія, її термодинамічний і статистичний зміст. 

Основні поняття і принципи статистичної фізики. Мікро канонічний та 

канонічний розподіли для класичних та квантових систем. Термодинамічний 

зміст параметрів канонічного розподілу. 

Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Розподіли Максвелла і 

Больцмана. Швидкості руху молекул. Розподіли Максвелла і Больцмана як 

частинні випадки канонічного розподілу Гіббса. 

Ідеальний газ ферміонів. Статистика Фермі-Дірака теплоємності речовини. 

Ідеальний газ бозе-частинок. Статистика Бозе-Ейнштейна. Рівноважне 

випромінювання та його закони. 

Тверді тіла. Аморфні і кристалічні тіла. Класифікація кристалів за типом 

зв’язків. Теплоємність кристалів за Ейнштейном і Дебаєм. Рідкі кристали. 
 

3. Електродинаміка 

Електричні заряди і поле. Дискретність заряду. Елементарний заряд і методи 

його визначення. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Силова і 

енергетична характеристики електростатичного поля. Теорема 

Остроградського-Гаусса. 

Електричне поле в діелектриках. Поляризація діелектриків. Діелектрична 

проникність і сприйнятливість. Вектор електричного зміщення. Поле на межі 

двох діелектриків. 
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Природа електричного струму в різних середовищах. Досліди Кулона, 

Ампера, Ерстеда і Фарадея. Закони постійного струму. 

Постійне магнітне поле у вакуумі, його вихровий характер. Закон Біо-Савара-

Лапласа. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля. 

Магнітне поле в речовині. Діа-, пара- і феромагнетики та їх магнітні 

властивості на основі електронної теорії речовини. 

Електромагнітне поле. Загальні рівняння електромагнітного поля. Система 

рівнянь Максвелла. Матеріальні рівняння. 

Змінний струм. Активний, ємнісний і індуктивний опори в колах змінного 

струму. Резонанс. Робота і потужність змінного струму. 

Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Власні. вільні і вимушені 

коливання. Генерація незатухаючих електромагнітних коливань. 

Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння. Швидкість поширення хвиль. 

Ефект Доплера. Електромагнітна природа світла. Шкала електромагнітних 

хвиль. 

4. Оптика 

Хвильова оптика. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція, 

дифракція світла та їх застосування. Голографія. 

Поширення світла в середовищі. Відбивання і заломлення світла. Поглинання 

і дисперсія світла. Розсіювання світла. 

Поляризація світла. Поляризація при відбиванні від діелектрика. Закони 

Брюстера і Малюса. Поляризаційні прилади та їх застосування. 

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики. Основні 

поняття геометричної оптики. Оптичні прилади. Волоконна оптика. 

Оптичне випромінювання. Енергія електромагнітної хвилі. Фотометрія. 

Енергетичні і світлові величини та одиниці їх вимірювання. Закони 

фотометрії. 

 

5. Квантова фізика  

Фотоефект і ефект Комптона. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Дискретність станів мікрооб’єктів. 

Постулати Бора. Досліди Франка і Герца, Штерна і Герлаха. Співвідношення 

невизначеностей Гейзенберга. 

Постулати і принципи квантової механіки. Хвильова функція. Рівняння 

Шредінгера. Властивості стаціонарних станів. Частинка в потенціальній ямі. 

Досліди Резерфорда і планетарна модель атома. Атом водню. Опис стану 

атома водню за допомогою квантових чисел. Спонтанне і вимушене 

випромінювання світла атомами. Квантові генератори. 

Опис стану частинки за допомогою квантових чисел. Спін. Стан електрона в 

багато електронному атомі. Періодична система елементів Д.І.Менделєєва. 

Елементи зонної теорії кристалів. Енергетичні зони. Метали, провідники і 

діелектрики. Статистика електронів у напівпровідниках. Явище 

надпровідності. 

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа альфа-, бета- і 

гамма-випромінювання. Дозиметрія і захист від випромінювання. 
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Експериментальні методи ядерної фізики. Методи реєстрації елементарних 

частинок. Прискорювачі заряджених частинок. Дія радіоактивного 

випромінювання на речовину. Біологічна дія випромінювання. Дозиметрія і 

захист від випромінювання. 

Ядерні сили та їх властивості. Моделі ядра. Ядерні реакції поділу та синтезу. 

Ланцюгові реакції. Ядерна енергетика і екологія. Проблеми керованих 

термоядерних реакцій. 

Класифікація елементарних частинок. Основні характеристики частинок. 

Закони збереження і межі їх застосування. Елементарні частинки і 

фундаментальні взаємодії. 

Фундаментальні частинки. Кварк-глюонна структура адронів. Поняття про 

єдині теорії. Великі об’єднання і можлива нестабільність протона. Сучасна 

картина будови матерії.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до додаткового вступного випробування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол, та складається з абітурієнтів, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки). 

Голова фахової атестаційної 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 додаткових 

вступних випробувань. Програми додаткових вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(http://www.mdu.edu.ua).  

Додаткові вступні випробування проводяться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2019 році.  

Розклад проведення додаткових вступних випробувань, 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 додаткове вступне випробування вступник з’являється з паспортом. 

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводяться не 

менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає 

голова фахової атестаційної комісії згідно з розкладом у день іспиту.  
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Вступник одержує екзаменаційний білет, який містить 3 питання з 

дисциплін, що є профільними для відповідної спеціальності. 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. 

Додаткове вступне випробування 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 додаткове вступне 

випробування не складено. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із 

профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування, тобто за умови набору 

кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 балів. 

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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