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Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з навчальної дисципліни «Фізика» для 

конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України» 

для здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 

що вступають на основі повної загальної середньої освіти, складена відповідно 

до чинної програми для закладів загальної середньої освіти, 

Загальноєвропейських Рекомендацій з фізики, Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з фізики. 

  



Зміст програми навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Фізика» розроблена на основі 

Державного стандарту базової і неповної загальної середньої освіти з 

урахуванням особливостей підготовки молодших спеціалістів. Програма рівня 

стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямована на завершення 

формування у здобувачів освіти уявлень про фізику як елемент загальної 

культури. При цьому передбачається, що в подальшому здобуваіч освіти 

пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність. Змістовне наповнення 

програми реалізує компетентний підхід до навчання, спрямований на 

формування системи знань, навичок, досвіду, здібностей, яке дає змогу 

обґрунтовано судити про застосування фізики в реальному житті. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти  

повинні знати:  

- вільно володіти вивченим матеріалом, уміти користуватися термінологією в 

межах чинної програми, оцінювати різноманітні явища, факти, теорії; 

- здатні відтворювати і застосовувати знання у майбутній професійній 

діяльності. 

Вміти: 

- вміти використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного 

типу (розрахункового, експериментального та якісного), виконання 

лабораторних робіт; 

- знаходити потрібну інформацію, її застосовувати в різних ситуаціях.  

В основу побудови змісту та організації процесу навчання фізики 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом 

навчання предмета є сформовані певні компетентності, які сприятимуть 

здатності учня застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, нести 

відповідальність за свої дії, брати повноцінну участь в житті суспільства. Для 

успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна володіти 

певними прийомами фізичної діяльності та навичками їх застосувань до 

розв’язування практичних задач. Одним із головних завдань цього курсу є 

забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності. 

Практична компетентність є важливим показником якості фізичної освіти. 

Вона певною мірою свідчить про готовність молоді до повсякденного життя, до 

найважливіших видів суспільної діяльності, до оволодіння професійною 

освітою. 

Одним із найважливіших засобів забезпечення прикладної спрямованості 

навчання фізики є встановлення природних міжпредметних зв’язків фізики з 

іншими предметами, у першу чергу, з природничими. Приділяється увага не 

лише засвоєнню фізичних знань, а й виробленню вмінь застосовувати їх до 

розв’язування практичних і прикладних задач, оволодінню фізичними 

методами і моделями, що забезпечить успішне вивчення таких предметів, як 

хімія, математики, біологія, інформатика. Особливої уваги заслуговує 

встановлення тісних взаємовигідних зв’язків між фізикою, математикою та 

інформатикою. Широке застосування комп’ютерів у навчанні фізики доцільне 



для проведення практичних занять, інформаційного забезпечення візуального 

інтерпретування фізичної діяльності. 

   

Програмовий матеріал. 

Вступ. Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичних знань у 

житті людини. 

Розділ І. Механіка 

1.1. Кінематика. Механічний рух. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки. 

1.1.2. Закон додавання швидкостей. Розв'язування задач. 

1.1.3. Рівноприскорений прямолінійний рух. 

1.1.4. Графіки рівноприскореного руху. Вільне падіння. 

Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі 

1.1.5. Рівномірний рух тіла по колу. 

1.2. Динаміка і закони збереження. Причини руху. Перший закон Ньютона. 

1.2.1. Другий закон Ньютона. 

1.2.2. Третій закон Ньютона. 

1.2.3. Закон Всесвітнього тяжіння. 

1.2.4. Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага сил. 

1.2.5. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Механічна енергія. Закон 

збереження енергії. 

Розділ ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. 

2.1. Властивості газів, рідин, твердих тіл. Основні положення молекулярно-

кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. 

2.1.1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її 

дослідні обґрунтування. Броунівський рух. Маси і розміри молекул. 

2.1.2. Характеристика газоподібного стану речовини. Тиск газу. Основні 

рівняння МКТ. Температура та її вимірювання.  

2.1.3. Рівняння стану ідеального газу. 

2.1.4. Ізопроцеси. 

2.1.5. Вологість повітря та її вимірювання. 

2.1.6. Властивості рідин. 

2.2. Основи термодинаміки. Внутрішня енергія тіл. 

2.2.1. Рівняння теплового балансу. Необоротність теплових процесів. 

Розділ ІІІ. Електродинаміка. 

3.1. Електричне поле. Електричне поле. Напруженість. Потенціал. 

3.1.1. Провідники і діелектрики в електричному полі. Конденсатори. 

3.2. Закони постійного струму. Постійний електричний струм і закон Ома 

3.2.1. Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. 

3.2.2. Робота і потужність струму. 

3.3. Електричний струм в різних середовищах. Електропровідність 

провідників, діелектриків, напівпровідників. 

3.4. Магнітне поле. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила Лоренца. 



3.4.1. Електромагнітна індукція. 

Розділ IV. Коливання та хвилі. 

4.1. Механічні коливання та хвилі. Коливальний рух та його параметри. 

4.1.1. Математичний маятник. Резонанс. 

4.1.2. Поперечні та повздовжні хвилі. 

4.2. Електромагнітні коливання та хвилі. Змінний струм. 

4.2.1. Коливальний   контур. 

4.2.2. Частота власних коливань у коливальному контурі. 

4.2.3.  Утворення і поширення електромагнітних  

хвиль. 

4.2.4. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принципи радіотехнічного 

зв’язку. 

Розділ V. Оптика та основи теорії відносності. 

5.1. Хвильова оптика. Природа світла. Відбивання і заломлення світла. 

5.1.1. Лінзи. Побудова зображень за допомогою лінз. 

5.1.2. Інтерференція світла. 

5.1.3. Дифракція світла. Поляризація. 

5.1.4. Дисперсія світла. Шкала електромагнітних коливань. 

5.2. Елементи квантової оптики. Квантові властивості світла. Фотоефект. 

5.2.1. Люмінесценція. Квантові генератори. 

5.3. Елементи теорії відносності. Основні положення спеціальної теорії 

відносності. 

Розділ VI. Атомна і ядерна фізика. 

6.1.1. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.  

6.1.2. Склад ядра атома. Радіоактивність. 

6.1.3. Ланцюгова реакція. 

6.1.6. Елементарні частинки. 

  



Програма вступного випробування 

Кожний варіант тестової роботи складається з трьох частин, які 

відрізняються за складністю та формою тестових завдань. 

У першій частині тестової роботи пропонується 12 завдань з вибором 

однієї правильної відповіді (12 завдань з фізики) для кожного тестового завдання з 

вибором відповіді подано 4 варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку 

відповіді вказана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь (зразок 

бланка і правило його заповнення наведено у додатках). При цьому абітурієнт не 

повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. 

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку №№ 1.1. – 1.12. 

оцінюється в одинадцять балів. 

Друга частина тестової роботи складається із 4 завдань відкритої форми з 

короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в 

бланку відповідей записана правильна відповідь. Усі необхідні обчислення, 

перетворення абітурієнти виконують на чернетках. 

Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 2.1. – 2.4.  цього блоку 

оцінюється в тринадцять балів. 

Третя частина тестової роботи включає 2 завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю (достатньо виконати одне завдання за вибором учня). 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт навів розгорнутий 

запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну 

відповідь. Розв’язання одного із завдань третьої частини (№3.1. або № 3.2.) 

оцінюється від 0 до 16 балів. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

розв’язавши завдання: 

І частини – 132 бали; 

ІІ частини – 52 бали; 

ІІІ частини – 16 балів. 

 

Всього (робота складає)  – 200 балів. 

Якщо у бланку відповіді до завдання І чи ІІ частини вказана відповідь є 

неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. У деяких випадках за 

часткове виконання завдання другої частини нараховується бал менше 13 із 

врахуванням чернетки (наприклад, знайдено правильно один із двох розв’язків 

системи рівнянь, у відповіді задачі неправильно записано одиниці виміру 

величини, тощо). 

Формування завдання ІІІ частини учні не переписують, а вказують тільки 

номер завдання. Виправлення і закреслювання в оформленні розв’язування 

завдання ІІІ частини, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження 

оцінки.  



 

Основна література. 

1. Е.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. Фізика: підручник для 10, 11 

класів середньої загальноосвітньої школи. Рівень стандарту. – К. 2010 рік. 

2. С.У. Гончаренко, Фізика: підручник для 10, 11 класів середньої 

загальноосвітньої школи. – К:Освіта, 2002 рік. 

 

Допоміжна література. 

1. Гельфгат І.М. та ін.. Збірник різнорівневих завдань для державної 

підсумкової атестації з фізики. – Харків: Гімназія, 2003. – 80 с. 

2. Кирик Л.А. Фізика – 10. Різнорівневі самостійні та контрольні роботи. 

Харків: «Гімназія», 2002 рік. 

3. Орлянський О.Ю. Фізика. Готуємось до тестування: збірник задач для 

абітурієнтів/ О.Ю. Орлянський, Р.С. Тутік. – Л.: Видавництво Дніпропетровськ. 

Нац. Ун – ту, 2006 рік. 


