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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 

професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами 

професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до 

успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. 

Фахове вступне випробування проходить у одній з форм (усна/письмова співбесіда, 

тестові завдання, практичні завдання  або комбінована форма. 

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення 

про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

Додаткове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю. 
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Перелік програмних питань 

з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» 

з нормативним терміном навчання 3 роки 

 

1. Фізика 

1. Матеріальна точка і система відліку. 

2. Шлях, траєкторія, переміщення. Швидкість: середня і миттєва. 

3. Прискорення: нормальне, тангенціальне та повне. Середнє та миттєве прискорення. 

4.Рівномірний та рівнозмінний рух. Переміщення, швидкість, прискорення та взаємозв’язок 

між ними. 

5. Кінематичні характеристики обертального руху. Кутова швидкість (колова частота), 

частота та період обертання. 

6. Пряма та обернена задачі кінематики. 

7. Динамічні характеристики: маса, сила, імпульс. 

8. Закони Ньютона.  

9. Основний закон динаміки поступального руху (дві форми запису). 

10. Момент сили. Пара сил. 

11. Момент інерції. 

12. Момент імпульсу.  

13. Основний закон динаміки обертального руху (дві форми запису). 

14. Види сил. 

15. Гравітаційна сила та сила тяжіння. 

16. Потенціальне поле сил, консервативні сили. 

17. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Навести приклади. 

18. Сили інерції в системах, що обертаються. 

19. Механічна робота. 

20. Кінетична енергія поступального руху. Кінетична енергія обертального руху. 

21. Потенціальна енергія. 

22. Потужність та ККД. 

23. Закон збереження енергії. 

24. Закон збереження механічної енергії. 

25. Закон збереження імпульсу. 

26. Закон збереження моменту імпульсу. 

27. Абсолютно пружній удар. Абсолютно непружний удар. 

28. Реактивний рух. 

29. Космічні швидкості. 

30. Принцип відносності Галілея. Перетворення Галілея 

31. Електричний заряд. Закон Кулона. 

32. Електричне поле, силові лінії, напруженість та потенціал електричного поля 

33. Провідники та діелектрики. 

34. Зв’язані та сторонні заряди. Електричний диполь. 

35. Теорема Гауса для електричного поля. 

36. Теорема Гауса для електричного поля в діелектрику. 

37. Умови на межі поділу двох діелектриків. 

38. Електричний струм, сила та густина струму. 

39. Рівняння неперервності. 

40. Сторонні сили та електрорушійна сила. 
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41. Закон Ома для однорідної та неоднорідної ділянки кола. 

42. Правила Кірхгофа. 

43. Закон Джоуля-Ленца. 

44. Електричний струм в газах Самостійний та несамостійний розряд. 

45. Види самостійного розряду в газах. Плазма. 
 

 

 

Список літератури 

для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування 

                                                                  

Основна література 

1. А.П.Поліщук. Фізика. Модуль 1) Механіка. Київ: НАУ. 2006. 

2. А.П.Поліщук. Фізика. Модуль 3) Електрика та магнетизм. Київ: НАУ. 2006. 

Додаткова література 

1. Физический энциклопедический словарь. Гл. редактор А.М.Прохоров. М.: «Советская 

энциклопедия». 1984. 
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Фахове вступне випробування  

                                                                    

 

Білет № 1  

 

 

 

1. Матеріальна точка і система відліку. 

2. Потенціальне поле сил, консервативні сили. 

3. Електричний заряд. Закон Кулона. 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________ 

___________________ авіаційних радіоелектронних комплексів_______________ 
повна назва кафедри 

 

Протокол № 29 від «4» квітня 2016 р. 

 

Завідувач  кафедри     ________________        ____Васильєв В.М.___   
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

 

 

 

Значення рейтингових оцінок в 

балах за виконання завдань 

вступних випробувань та їх 

критерії* 

Оцінка 

в балах за виконання 

окремих завдань 

Критерій 

оцінки 

27 – 30 36 – 40 Відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

25 – 26 33 – 35 Виконання вище середнього рівня з 

кількома помилками 

23 – 24 30 – 32 У загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок 

20 – 22 27 – 29 Непогане виконання, але зі значною 

кількістю недоліків 

18 – 19 24 – 26 Виконання задовольняє мінімальним 

критеріям 

менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє мінімальним 

критеріям 

Увага! Оцінки менше, ніж 18 або 24 бали  не враховується при 

визначення  рейтингу 

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS   

Вид навчальної роботи 

Максимальна 

величина 

рейтингової 

оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 30 

Виконання завдання № 2 30 

Виконання завдання № 3 40 

Усього: 100 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  

в балах 

 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  

певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 

 

 

FX Незадовільно 

 

1 – 34 F Незадовільно  

 

  

 


