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Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма 125.00.01 Безпека інформаційних та 

комунікаційних систем 

 

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. 

 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

(будуть представлені задачами у вигляді тестових запитань) 

 

1. Основні поняття кінематики. 

2. Динаміка матеpиальной точки. 

3. Динаміка твеpдого тіла. 

4. Коливання і хвилі 

5. Основи молекулярної фізики. 
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6. Основи молекулярної фізики. 

7. Електростатика 

8. Постійний електричний струм 

9. Магнітні явища. 

10. Стаціонарне магнітне поле. 

11. Магнітне поле в речовині 

12. Електромагнітне поле.  

13. Електромагнітні коливання. 

14. Геометрична оптика 

15. Хвильова оптика. Інтерференція. Дифракція 

16. Поляризація. Дисперсія. 

17. Теплове випромінювання. 

18. Закони фотоефекту. 

19. Квантова природа світла. 

20. Теорія атома Резерфорда-Бора. 

 

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  
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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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