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Форма проведення       письмова

Тривалість проведення                    80 хвилин 
Максимальна кількість балів:          40 балів
Критерії оцінювання: 13 балів – перше (теоретичне) питання,

13 балів – друге (теоретичне) питання, 
14 балів – третє (практичне) завдання.

За умови продовження карантину

Форма проведення       тестова (в LMS Moodle)

Тривалість проведення                    90 хвилин 
Максимальна кількість балів:          40 балів
Критерії оцінювання: 20 балів – 10 тестових завдань (завдання

                   з одним правильним варіантом
                   відповіді)
20  балів  –  5  тестових  завдань  (завдання
                   на встановлення відповідності).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТІВ
Тестове завдання складається з 15 завдань. Тестові завдання виконуються

у LMS Moodle, де автоматично для кожного студента формується список із 15-
ти задач у вигляді  тестових запитань (10 тестових завдань першого рівня та 5
тестових  завдань  другого  рівня).  Максимальна  кількість  балів  за  виконання
тесту – 40 балів.
За правильну відповідь на кожне завдання:

 тесту  першого рівня (завдання з одним правильним варіантом відповіді)
студент отримує 2 бали.

 тесту  другого  рівня  (завдання на  встановлення  відповідності)  студент
отримує 4 бали.

 Максимальна кількість балів за виконання тесту – 40 балів.
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Перелік тем, які виносяться на екзамен:
(будуть представлені задачами у вигляді тестових запитань1)

1. Навести та проаналізувати основні поняття кінематики (система відліку;
радіус-вектоp;  відносна,  переносна  та  абсолютна  швидкість;  зв'язок  між
лінійними і кутовими швидкостями та прискореннями).

2. Проаналізувати  властивості   магнітного  поля  в  речовині  (магнетики;
намагнічення  речовини;  діа-,  пара-  і  феро-магнетизм;  магнітна
сприйнятливість і проникність речовини; вектор напруженості магнітного
поля Н).

3. Навести та проаналізувати основні поняття динаміки матеpіальної точки.
Імпульс. Маса. Закони збережения імпульсу. Центp інеpції. Сила. Рівняння
руху частинки.  Другий і  тpетій  закони Ньютона.  Робота  і  потенціальна
энеpгія.  Кінетична энеpгія.  Закон збереження механічної  энеpгії.  Зв'язок
між силою і потенціальною енеpгією.  

4. Проаналізувати основні поняття і властивості  електромагнітного поля. Рух
заряду в однорідному електричному полі.  Рух в однорідному магнітному
полі.  Правило  Ленца.  Замкнутість  магнітних  силових  ліній.   Лінії
напруженості електричного поля. Магнітна індукція.

5. Навести та проаналізувати основні поняття динаміки твеpдого тіла. Закон
збереження  імпульсу.   Момент  інеpції. Кінетична  енеpгія  твеpдого  тіла,
що обертається. Рівняння руху твеpдого тіла. Момент сили. Центp мас тіла.
Гіpоскопи. 

6. Проаналізувати основні властивості  електромагнітних коливаннь.
7. Навести  та  проаналізувати основні  поняття  коливання і  хвилі.  Рівняння

власних  гармонійних  коливань.  Малі  коливання  пружнього,
математичного  маятників.  Рівняння  згасаючих  коливань  і  його
розв’язок. Резонанс. Камертон.

8. Проаналізувати основні поняття і властивості геометричної оптики. Закони
геометричної оптики. Показник заломлення середовища. Лінзи. Формула
тонкої лінзи. Фотометричні одиниці.

9. Навести та проаналізувати основні поняття молекулярно-кінетичної теорії.
Тиск газу. Основне рівняння МКТ теорії  газів. Абсолютна температура.
Рівняння  стану  ідеального  газу.   Ізопроцеси  в  газах.  Основні  закони
ідеального газу. 

10.Проаналізувати  основні  поняття  і  властивості  хвильової  оптики.
Інтерференція.  Дифракція.  Часова  і  просторова   когерентність.
Інтерференція  декількох  хвиль.  Класичні  досліди  інтерференції..
Дифракція хвиль. Дифракція від щілини. Дифракційна гратка.

11.Навести  та  проаналізувати  основні  поняття молекулярної  фізики.
Внутрішня енергія.  Способи зміни. Закони термодинаміки. Застосування
першого закону ізопроцесів. Адіабатний процес. Кругові процеси (цикли).

12.Проаналізувати  основні  поняття  і  властивості  поляризації  та  дисперсії.
Поляризація  хвиль.  Природне  і  поляризоване  світло.  Поляризатори. 
Поляризація при відбитті і заломленні світла. Закон Брюстера. Обертання

1  За умови проведення екзамену в умовах карантину



площини  поляризації.  Дисперсія  хвиль.  Елементарна  теорія  дисперсії.
Поглинання і розсіювання світла.

13.Навести та проаналізувати основні поняття електростатики. Електричний
заряд  і  його  фізичні  властивості.  Точкові  заряди.  Електричний  струм  і
щільність  струму.  Закон  Кулона.  Напруженість  електростатичного  поля.
Принцип суперпозиції для напруженості.  Силові лінії поля, його джерела і
стоки. 

14.Проаналізувати основні поняття і властивості теплового випромінювання.
Теплове  випромінювання:  основні  означення.  Закон  Кірхгофа.  Функція
спектральної густини теплового випромінювання абсолютно чорного тіла.
Виведення  закону  Стефана-Больцмана  для  теплового  випромінювання
абсолютно чорного тіла

15.Навести  та  проаналізувати  основні  поняття постійного  електричного
струму. Сторонні сили і ерс. Закон Ома для ділянки ланцюга і для повного
ланцюга. Інтегральна і диференціальна форма закону Ома.  Питомий опір і
електропровідність. Електроємність. Електроємність провідника. Одиниця
виміру  ємності.  Конденсатор.  Заряд,  енергія  і  ємність  конденсатора.
Ємність батареї конденсаторів. Типи конденсаторів і їхня ємність.

16.Навести  та  проаналізувати  основні  властивості  магнітних  явищ.  Сила
Лоренца.  Фізичні  властивості  сили Лоренца. Взаємодія  точкового.  Поле
прямого  струму.  Магнітне  поле  заряду,  що  рухається.  Сила  Ампера.
Одиниця виміру сили струму в СІ

17.Проаналізувати  основні  поняття  і  властивості  квантова  природа  світла.
Фотони. Пояснення Ейнштейном фотоефекту. Тиск світла. Корпускулярно-
хвильовий дуалізм.

18.Навести та проаналізувати основні властивості стаціонарного магнітного 
поля. Проаналізувати основні поняття і властивості теорія атома 
Резерфорда-Бора.  Досліди Резерфорда. Проблема стійкості атома 
Постулати Бора, правило квантування. Елементарна теорія атома водню.

Приклад екзаменаційного білету:
1. Навести та проаналізувати основні  поняття кінематики (система відліку;  радіус-вектоp;
відносна, переносна та абсолютна швидкість; зв'язок між лінійними і кутовими швидкостями
та прискореннями).
2.  Проаналізувати  властивості  магнітного  поля  в  речовині  (магнетики;  намагнічення
речовини; діа-, пара- і феро-магнетизм; магнітна сприйнятливість і проникність речовини;
вектор напруженості магнітного поля Н).
3. Для кожної з описаних ситуацій визначте, у скільки разів змінилося відносне видовження
тіла  під дією однакової  прикладеної  сили.  Відповідь подайте  в розширеному вигляді  для

кожного випадку. Формат кінцевої відповіді  
ε2

ε1

=.. .

1. Стержень розрізали навпіл упродовж його осі.
2. Стержень розрізали навпіл упоперек його осі.
3. Стержень склали удвоє.
4. Стержень склали вчетверо.



Приклад фрагменту тестових завдань:
тест першого рівня (завдання з одним правильним варіантом відповіді)

  тесту другого рівня (завдання на встановлення відповідності)
Для кожної з описаних ситуацій визначте, у скільки разів змінилося відносне видовження
тіла  під дією однакової  прикладеної  сили.  Відповідь подайте  в розширеному вигляді  для

кожного випадку. Формат кінцевої відповіді  
ε2

ε1

=.. .

1. Стержень розрізали навпіл упродовж його осі.
2. Стержень розрізали навпіл упоперек його осі.
3. Стержень склали удвоє.
4. Стержень склали вчетверо.
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Завідувач кафедри Литвин О.С.
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