


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма співбесіди розроблена для вступників, визначених п.9.2  

Правил прийому до Вінницького коледжу НУХТ. 
Мета вступної співбесіди полягає у діагностиці рівня теоретичних 

знань і практичних умінь та навичок вступників з фізики. 
Співбесіда передбачає виконання певних завдань, під час яких 

необхідно визначити рівень підготовки вступників. 
Співбесіда як форма вступного випробування для вступників на базі 11 

класів має такі особливості проведення:  
 - форма відповіді – усна, але з попередньою письмовою підготовкою (до 30 
хвилин); 
- вступник повинен не просто визначити достовірний варіант відповіді, а й 
прокоментувати, пояснити його; 
 - оцінюються кожне правильно виконане завдання і пояснення-коментарі до 
обраного варіанта відповіді. 

Співбесіда складається з таких частин: 
- виконання практичних завдань; 
- усна співбесіда за  виконаними завданнями, що демонструє 

теоретичні знання вступників з фізики. 
 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ  
ВСТУПНИКІВ З ФІЗИКИ  

Вступники повинні: 

       Вступники повинні знати: 
- фiзичнi явища та процеси;  
- фiзичнi дослiди та спостереження; 
- фiзичнi та астрономічні величини: властивостi, що характеризуються 

цим поняттям (величиною), зв’язок з iншими величинами (формула), 
означення величини, одиницi фізичної/астрономічної величини, способи її 
вимірювання,  

- астрофізичні закони;  
- фізичні та астрономічні теорiї: дослiдне обґрунтування теорiї, основнi 

положення, закони i принципи цiєї теорiї, основнi наслiдки; 
-  прилади чи пристрої, механiзми i машини, технологiї: призначення, 

принцип дiї та схема будови; застосування i правила користування, переваги 
та недолiки. 

Вступники повинні вміти: 
- пояснювати на основі наукової теорії  приклади використання 

астрофiзичних законів, явищ i процесів; 
- розрізняти ознаки явища чи процесу, за якими вони відбуваються, 

зв’язок явища чи процесу з іншими; 
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- формулювати астрофізичні закони і теорії та робити  математичний 
вираз закону, наводити приклади врахування i застосування його на практиці, 
межі застосування, умови застосування, використовувати теоретичнi знання 
пiд час розв’язування задач рiзного типу. 

- розв’язувати задачі, застосовуючи функціональні залежності між 
основними фізичними величинами з усіх розділів фізики. 
 

На співбесіді з фізики  вступник повинен показати: 
а) чітке знання фізичних означень і законів, основних формул; 
б) вміння висловлювати фізичну думку пояснення явищ; 
в) впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими програмою, 
вміння застосовувати їх при розв'язуванні задач. 

 
На співбесіду виноситься 5 завдань. 
Перший рівень:  1-е і 2-е питання.  
Другий рівень: 3-є і 4-е завдання.  
Третій рівень: 5-е завдання. 
До першого рівня відносяться завдання, пов'язані з формулюванням 

відомих тверджень, законів, записом основних формул.  
До другого рівня відносяться завдання, які потребують кілька логічних 

кроків для їx вирішення. Тут, як правило, пропонується розв’язати задачі на 
використання 1-2 формул.  

При розв’язанні задач третього рівня доводиться застосовувати дещо 
складніші логічні викладки для вирішення задач. 
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ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 
 

 
МЕХАНІКА 

Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність 
руху. Матеріальна точка.  Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. 
Додавання швидкостей. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. 
Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності 
кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах. 
Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. 
Доцентрове прискорення. 

Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи 
відліку. Принцип відносності Галілея. Взаємодія тіл. Маса. Сила. 
Додаваннясил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Гравітаційні 
сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили 
тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна 
швидкість. Сили пружності. Закон Гука. Сили тертя. Коефіцієнт тертя. 
Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги. 

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 

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. 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 

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. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 
ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних 
температур. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.  

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.  
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Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення 
(випаровування та кипіння).  Конденсація. Питома теплота пароутворення. 
Насичена та 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. 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

Основи електростатики. Електричний заряд. Закон збереження 
електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість 
електричного поля. Принцип суперпозиції полів. Провідники та діелектрики 
в електростатичному полі. 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. 

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. 

Електричний струм у різних середовищах. Електричний струм у 
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. 

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. 

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 

Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні механічні 
коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і 
фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний 
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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. 

Електромагнітні коливання і хвилі. 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.  

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 лінійчатий спектри. Спектральний 
аналіз. Поляризація світла. 

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 

Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії відносності 
Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв’язок 
маси та енергії. 

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. 

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. 
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ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
НА СПІВБЕСІДІ 

  
Типові завдання першого рівня 

 
1. Пояснити, в чому полягає  основне завдання механіки. Дати поняття 

матеріальної точки і системи відліку. Дати означення прямолінійного руху та 
записати рівняння руху. 

2. Розкрийте фізичний зміст швидкості і прискорення. Записати 
формули швидкості і прискорення. Який рух називається криволінійним? 
Розкрийте фізичний зміст тангенціального і нормального прискорення? 

3. В чому суть завдання динаміки? Сформулювати і пояснити закони 
Ньютона. 

4. Розкрийте фізичний зміст кількості руху? В чому суть закону 
збереження кількості руху? 

5. Розкрийте фізичний зміст роботи і енергії. В чому суть закону 
збереження механічної енергії? 

6. Сформулювати основні положення МКТ газів і дати їх дослідні 
обґрунтування. Розміри і маси молекул і атомів. Що виражає стала Авогадро? 

7. Розкрити фізичний зміст температури. Дати поняття про внутрішню 
енергію тіл, абсолютний нуль і термодинамічну шкалу температур.  

8. Який газ називається ідеальним. Із основного рівняння 
молекулярно-кінетичної теорії газів вивести зв’язок між тиском, об’ємом і 
температурою для даної маси газу. Вивести рівняння Клапейрона-
Менделєєва. 

9. Застосувати рівняння Клапейрона-Менделєєва до окремих випадків 
процесів у газах. 

10. Застосувати перший закон термодинаміки до ізопроцесів в 
ідеальному газу. Який процес називається адіабатним і застосувати до нього 
перший закон термодинаміки? 

11. Пояснити електризацію тіл. Що таке електричний заряд і пояснити 
дискретність заряду? Сформулювати закон збереження електричного заряду. 
Вивести закон Кулона. 

12. Пояснити електричне поле і його напруженість. Як графічно 
зображаються електричні поля? 

13. Вивести формулу роботи при переміщенні заряджених тіл в 
електричному полі. Дати означення потенціалу, різниці потенціалів, напруги? 

14. Пояснити поведінку провідників і діелектриків в електричному 
полі. Розкрити фізичну суть поляризації діелектрика. Вказати на види 
поляризації? 

15. Дати означення електроємності. Що таке конденсатор? Вказати, які 
існують типи конденсаторів та їх конструкції, де вони застосовуються? 
Вивести формулу енергії електричного поля конденсатора. 

16. Що таке електричний струм, густина струму. Вивести закон Ома 
для ділянки кола. 
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17. Дати означення електрорушійної сили. Вивести закон Ома для 
повного кола. Які існують види з’єднання джерел електричної енергії в 
батареї і записати формули. 

18. В чому полягає фізична суть опору провідника? Пояснити 
залежність опору провідника від температури? 

19. Пояснити послідовне і паралельне з’єднання споживачів енергії 
струму і записати відповідні закони. 

20. В чому суть контактної різниці потенціалів? Що таке термопари, 
термоопори, термобатареї і де вони застосовуються? Пояснити явище Пельтє.  

21. Пояснити явище електролітичної дисоціації. Що таке електроліз? 
Сформулювати закони Фарадея. Навести приклади технічного застосування 
електролізу? 

22. Пояснити фізичну природу розряду у газі при атмосферному тиску і 
в розріджених газах. Дати поняття про плазму. Пояснити, чому вона є гарним  
провідником струму? 

23. Пояснити, чому  вакуум є ідеальним ізолятором? Яка необхідна 
умова проходження струму крізь вакуумний простір? Пояснити роботу 
вакуумного діода, тріода і електронно-променевої трубки.  

24. Електричний струм в напівпровідниках. Пояснити залежність опору 
напівпровідників від температури і освітленості? Пояснити власну і 
домішкову провідність напівпровідників.  

25. Пояснити утворення електронно-діркового переходу. Пояснити 
роботу напівпровідникових діода і тріода та їх застосування. 

26. Пояснити взаємодію струмів. Дати означення одиниці сили струму 
– ампера. 

27. Вивести формулу роботи при переміщенні провідника з струмом в 
магнітному полі. Який фізичний і геометричний зміст магнітного потоку? 

28. Пояснити дію магнітного поля на провідник із струмом. Дати 
означення індукції магнітного поля. записати формули індукції магнітного 
поля прямолінійного провідника із струмом, колового провідника і соленоїда. 

29. Вказати, які речовини відносяться до пара - , діа - , феромагнетиків. 
Пояснити криву початкового намагнічування феромагнетиків. Де 
застосовують магнітні властивості речовини. 

30. Пояснити, чому магнітне поле діє на рухомий заряд і вказати 
напрям його дії. Вивести формулу сили Лоренца. 

31. Розкрити фізичний зміст електромагнітної індукції? Розповісти про 
досліди Фарадея. Сформулювати закон електромагнітної індукції, правило 
Ленца. 

32. Пояснити явище самоіндукції. ЕРС самоіндукції. Пояснити, що таке 
потокозчеплення і індуктивність. Записати формулу енергії магнітного поля і 
пояснити її. 

33. Дати означення коливального руху. Вказати на  умови виникнення 
коливань? Які коливання називаються гармонічними? Записати параметри 
коливального руху та величини, що характеризують миттєвий стан коливної 
точки. 
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34. Пояснити природу звуку. Що таке звукові хвилі? Яка швидкість 
поширення звуку? Дати означення сили та гучності звуку, висоти тону, 
тембру. Пояснити відбивання і поглинання звуку, звуковий резонанс. 

35. Пояснити одержання змінного синусоїдального струму при 
рівномірному обертанні витка в однорідному магнітному полі. Дати поняття 
про генератори змінного ы постійного струму. Записати формули миттєвого, 
максимального і діючого значення ерс, напруги і сили струму.  

36. Яка роль котушки індуктивності і конденсатора в колі змінного 
струму? Пояснити резонанс в колі змінного струму. Записати формулу 
закону Ома для змінного струму. 

37. Пояснити принцип дії та будову трансформатора. Розповісти про 
одержання, передачу і розподіл електроенергії в народному господарстві 
України. 

38. Пояснити перетворення енергії в закритому коливальному контурі. 
Власна частота коливань в коливальному контурі. 

39. Розкрити поняття електромагнітного поля. Перерахувати основні 
властивості електромагнітних хвиль. Пояснити принцип радіотелефонного 
зв’язку. 

40. Пояснити природу світла. Сформулювати закони відбивання і 
заломлення світла. Яке відбивання називається повним? Що таке граничний 
кут? 

41. Дати поняття про інтерференцію і дифракцію світла. Що таке 
дифракційна решітка? 

42. Дати означення  дисперсії світла. Пояснити спектри 
випромінювання, поглинання і їх види. Розкрити фізичну суть спектрального 
аналізу? 

43. Історія відкриття рентгенівських променів, їх природа і властивості. 
Застосування рентгенівських променів в науці і техніці. Пояснити шкалу 
електромагнітних випромінювань. 

44. Розкрити фізичну суть тиску світла та вказати його прояви. 
Розкрити поняття корпускулярно-хвильового дуалізму. Розповісти про 
досліди П.М.Лебедєва по виявленню і вимірюванні світлового тиску. 

45. Розкрити фізичну суть явища фотоефекту. Розповісти про досліди 
О.М.Столєтова.  та сформулювати закони Столєтова для зовнішнього 
фотоефекту і пояснити їх на основі квантових уявлень. Записати рівняння 
Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Червона границя фотоефекту. 
Вказати основні галузі застосування фотоефекту. 

46. Пояснити досліди Резерфорда та ядерну модель атома сформовану 
ним. Сформулювати квантові постулати Бора та пояснити будову атома та 
випромінювання і поглинання енергії атомом на основі постулатів Бора. 

47. Явище радіоактивності. Закон радіоактивного розпаду. Дати 
поняття про енергію і проникаючу здатність радіоактивного 
випромінювання.  

48. Розкрити поняття видів радіоактивності та вказати засоби 
спостереження і реєстрації заряджених частинок? 
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49. Пояснити склад атомного ядра. Розкрити поняття ізотопів, ядерних 
сил, дефекту маси атомного ядра та енергію зв’язку. 

50. Розкрити поняття термоядерної реакції. 
 

Типові завдання другого рівня 
 

1. Дві однакових маленьких кульки мають заряди 6 10-6 Кл та -12 10-6 

Кл і знаходяться на відстані 60 см один від одного. Визначити силу взаємодії 
між ними. Яким буде заряд кожної кульки, якщо їх до торкнути одну до 
одної, а потім розвести? 

2. У вертикально напрямленому однорідному електричному полі 
знаходиться частинка пилу масою 1 10-9  кг і зарядом 3,2 10-17 Кл. Яка 
напруженість, якщо вага частинки пилу зрівноважена силою електричного 
поля? 

3. Камінь масою 2 кг падає з висоти 240 м і заглиблюється в грунт на 
глибину 0,2 м. Сила тертя каменя об грунт  10000 Н. Чи можна вважати 
падіння каменя вільним? 

4. У балоні міститься газ під тиском 0,5 МПа. Яким буде тиск газу, 
якщо з балона викачати половину маси газу, а температуру збільшити від 17 
до 20ºС? 

5. Об’єм газу зменшили у два рази, а температуру збільшили у півтора 
рази. У скільки разів збільшиться тиск газу?    

6. У вашому термосі знаходиться вода і лід при температурі 0ºС. Маса 
води та льоду відповідно рівні 0,5 кг та 60 г. У воду впустили 10 г пари при 
температурі 100ºС. Якою стане температура води в термосі після 
встановлення теплової рівноваги? 

7. Знайдіть найбільший порядок спектра червоної лінії літію з 
довжиною хвилі 671Нм, якщо період дифракційної решітки становить 0,01 
мм. 

8. Швидкість тіла виражається формулою . Знайти 
переміщення тіла через 20 с від початку руху.  

9. В електрочайник потужністю 1 кВт влили 2 л води при температурі 
20ºС. Визначити час за який половина цієї води випарується. 

10. Санки вагою 49 Н з’їжджають з гори , яка нахилена до горизонту 
під кутом 20º. В кінці гори довжиною 60 м санки мають швидкість 4 м/с. 
Визначте енергію, яка витрачається на подолання сили тертя санчат об сніг. 

11. Газ міститься у балоні об’ємом 0,5 м3 під тиском 4 105 Па. Потім 
цей балон сполучають з іншим балоном об’ємом 0,8 м3, з якого викачано 
повітря. Визначити тиск, що установиться у балонах. 

12. М’яч масою 0,8 кг піднімається з дна озера з прискоренням 2 м/с2. 
Яка  при цьому діє сила Архімеда? 

13. Джерело звуку, що знаходиться на відстані 850 м від людини, 
випромінює звукові хвилі завдовжки 20 см. Частота коливань становить 1700 
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Гц. Після вмикання звукового сигналу людина почує звук, визначити через 
який час. 

14. Зміна заряду конденсатора в коливальному контурі здійснюється за 
законом q = 10-6cos(5,024*106)t (усі величини задано в одиницях СІ). 
Визначте максимальний заряд конденсатора та частоту електромагнітних 
коливань у контурі. 

15. Між двома зарядженими нерухомими точковими тілами модуль 
сили взаємодії дорівнює F. Яким стане модуль цієї сили, якщо заряд одного 
тіла збільшити втричі, а іншого – вдвічі? 

16. Автомобіль масою 500 кг, що знаходиться в стані спокою, 
розганяється і за 5 с досягає швидкості 10 м/с. Визначте рівнодійну всіх сил, 
що діють на автомобіль під час розгону. 

17. У коло змінного струму ввімкнуто котушку індуктивністю 20 мГн  і 
конденсатор ємністю 50 мкФ. За якої частоти змінного струму настане явище 
резонансу? 

18. За допомогою нерухомого блока вантаж масою 40 кг рівномірно 
піднімають на висоту 10 м. Яку роботу викопує робітник, якщо ККД блока 80 
%? 

19. Визначте, скільки α-розпадів і β-розпадів відбувається під час пере-
творення атома Урану 238

92U  на стабільний атом Свинцю 206
82 Pb . 

20. Визначте швидкість електрона,  імпульс якого дорівнює імпульсу 
фотона з довжиною хвилі 400 нм. 
 
 

Типові завдання третього рівня 
 

1. При нагріванні газу в закритій посудині від 27 ºС до 87 ºС його тиск 
збільшився на 0,8 МПа. Знайдіть початковий тиск газу. 

2. Через поперечний переріз спіралі нагрівального приладу щосекунди 
проходить 0,5*1019 електронів провідності. Визначте потужність 
нагрівального приладу, якщо його ввімкнено в мережу напругою 220 В. 

3. У коливальному контурі, що складається з котушки індуктивністю 2 
Гн та конденсатора ємністю 1,5 мкФ, максимальне значення заряду на 
пластинах 2 мкКл. Визначте значення сили струму в контурі в той момент, 
коли заряд на пластинах конденсатора досягне значення 1 мкКл. 

4. Поверхню літію опромінюють світлом частотою 1015 Гц. Визначте 
максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо робота виходу 
електронів з літію 2,4 еВ. 

5. Два точкових тіла, що мають однакові за модулем від’ємні заряди, 
відштовхуються в повітрі із силою 0,9 Н. Визначте кількість надлишкових 
електронів на кожному тілі, якщо відстань між тілами 8 см 

6. Катер, що має швидкість 90 км/год, проходить від корми до носа 
пароплава і назад за 37,5 с. Визначте швидкість пароплава (в м/с), якщо його 
довжина 300 м. Течія відсутня. 
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7. Довга, відкрита з обох кінців тонкостінна капілярна трубка, радіус 
якої 1 мм, розташована вертикально. Визначте максимально можливу висоту 
водяного стовпчика, який може утриматися в трубці. Вважати, що коефіцієнт 
поверхневого натягу води становить 73 мН/м. 

8. В однорідному магнітному полі міститься провідник з довжиною 
активної частини 40 см. Індукція магнітного поля становить 15 Тл. Визначте 
роботу, яку виконує магнітне поле під час проходження по провіднику 
електричного струму 2 А, якщо переміщення провідника під дією магнітного 
поля становить 10 см. 

9. Визначте густину суміші, що складається з 8 г водню та 32 г кисню, 
має тиск 186 кПа і температуру 7 °С. 

10. Алюмінієвий контур, виготовлений з провідника завдовжки 14,3 см і 
площею поперечного перерізу 1,4 мм2, знаходиться в змінному магнітному 
полі. Швидкість зміни магнітного потоку становить 1 мВб/с. Визначте силу 
індукційного струму. Вважайте, що питомий опір алюмінію 2,8 10-8 Ом*м. 

11. Коливальний контур радіоприймача складається зі слюдяного кон-
денсатора та котушки. Пластини площею по 800 см2 розташовані на відстані 
1 мм одна від одної. На яку довжину хвилі резонує контур, якщо відношення 
амплітудних значень напруги до струму дорівнює100 В/А. Активним опором 
контуру знехтувати. Діелектрична проникність слюди дорівнює 7. 

12. Промінь світла потрапляє з повітря у воду. Кут падіння на межу 
розділу середовищ становить 600. Ви значте кут між відбитим та заломленим 
променями. Показник заломлення води 1,33. 

13. Два заряджені тіла, електричні заряди яких відповідно 6*10-7 і -2*10-7 
Кл, розміщені в гасі на відстані 0,4 м одне від одного. Визначте напруженість 
поля в точці, розташованій на середині прямої, що сполучає заряджені тіла. 

14. Фокусна відстань збиральної лінзи становить 15 см. На якій відстані 
від лінзи розташовано предмет, якщо його дійсне зображення знаходиться на 
відстані 30 см від лінзи? 

15. Важок, підвішений до нитки, рівномірно обертається у вертикальній 
площині так, що сила натягу нитки у верхній точці траєкторії дорівнює нулю. 
Визначте лінійну швидкість руху важка, якщо довжина нитки становить  90 
см. 

16. Для визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини у неї 
занурили дві скляні трубки, радіуси внутрішнього каналу яких 0,25 мм та 0,5 
мм. Різниця рівнів води у трубках становила 30 мм. Визначте, за 
результатами досліду, коефіцієнт поверхневого натягу рідини. 

17. Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю 16 000 км/с 
перпендикулярно до ліній індукції поля. Визначте модуль магнітної індукції 
поля, якщо електрон рухається в магнітному полі по колу, радіус якого 1 см. 

18. Визначте період дифракційної ґратки, якщо третє дифракційне 
зображення щілини спектрометра від натрієвої лампи з довжиною світлової 
хвилі 589 нм віддалене від центрального зображення на 16,5 см і 
спостерігається на екрані, відстань від якого до ґратки становить 1,5 м. 
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19. Визначте кінетичну енергію електрона (в МеВ), який рухається зі 
швидкістю 0,6с (с- швидкість світла). 

20. Рамка рівномірно обертається в однорідному магнітному полі. При 
цьому магнітний потік, що пронизує рамку, змінюється за законом  

 (усі величини задано в одиницях СІ). Запишіть рівняння зміни 
ЕРС індукції, що виникає в рамці. Визначте максимальне та діюче значення 
ЕРС, період та частоту струму. 

 
 
 

Критерії оцінювання відповіді на співбесіді 
 

Високий рівень навчальних досягнень: 
- вступник показав повне знання фактичного матеріалу; 
- повністю і строго довів всі твердження питань білету; 
- вступник вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом; 
- вступник показав вміння розв’язувати навчальні задачі. 

 
Достатній рівень навчальних досягнень: 

- вступник показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими 
неточностями; 

- повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими 
неточностями; 

- в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом; 
- вступник показав вміння розв’язувати навчальні задачі. 

 
Недостатній рівень навчальних досягнень:                                                                      

- вступник має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але 
відповідь не наповнюється реальним змістом; 

- не володіє понятійним і термінологічним апаратом; 
- не може пояснити способи розв’язування навчальних задач 

навіть зі сторонньою допомогою. 
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