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ВСТУП  
 
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 

фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підготовки абітурієнтів, які  
вступають з інших спеціальностей, що  та визначення необхідного рівня знань для навчання 
за спеціальністю. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді теоретичних 
питань. 

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних годин (90 хв.)  
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення 

про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 
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Перелік програмних питань 
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти 
«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. 
 

 

 

 

 

 

  
Голова фахової атестаційної комісії               ___________     В.М. Васильєв  
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Приклад білету фахового вступного випробування 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національний авіаційний університет 

 
Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій  
Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів 
Освітній ступінь Бакалавр 
Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка» 
Осітньо-професійна програма  «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» 

 
                                                                          

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         
Голова відбіркової комісії                                                                               
____________      І.О. Мачалін                                                           

 

 
 

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 

Протокол № 22 від «19» лютого 2018 р. 
Завідувач кафедри_______ В.М. Васильєв 

 
Голова фахової атестаційної комісії                    ________________         В.М. Васильєв   
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина 
рейтингової оцінки  

(бали) 
Виконання завдання № 1 40 
Виконання завдання № 2 30 
Виконання завдання № 3 30 

Усього: 100 

Значення рейтингових оцінок у балах за виконання завдань 
фахового вступного випробування та їх критерії*  

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань 

Критерій оцінки 

36-40 27-30 Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 
30-35 23-26 Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок) 

24-29 18-22 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків. В 

цілому задовольняє мінімальним критеріям) 
Менше 24 Менше 18 Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 
Увага! Оцінки менше, ніж 24 або 18 балів  не враховується при визначенні рейтингу 

 
Оцінка в балах 

за виконання завдань 
Критерій оцінки 

90 – 100 
Відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок 

82 – 89 
Виконання вище середнього рівня з кількома 

помилками 

75 – 81 
У загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок 

67 – 74 
Непогане виконання, але зі значною кількістю 

недоліків 

60 – 66 Виконання задовольняє мінімальним критеріям 

менше 60 Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 
Увага! Оцінки менше, ніж 60 балів не враховується при визначення  фахового 

рейтингу 
 * Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам   

Розробники програми: 

Доцент кафедри АРЕК      ___________    М.Ю. Заліський 

Доцент кафедри АРЕК      ___________       Г.Є. Соколов 

Професор кафедри АРЕК      ___________    О.В. Соломенцев 

Голова фахової атестаційної комісії   ___________     В.М. Васильєв 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ листа (сторінки) 

№  
зміни 

Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

Підпис 
особи, 
яка 

внесла 
зміну 

Дата 
внесення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 

    
    
    
    
    
    
    
    

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 


