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1 .  П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  З А П И С К А  

 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньої програми 

спеціальності 131 «Галузеве машинобудування». 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітній ступінь «Молодший 

спеціаліст», для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 131 

«Галузеве машинобудування» проводиться за результатами вступних 

випробувань, що передбачають комплексну перевірку знань з навчальних 

дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки.  

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних 

знань та практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних навчальних модулів (дисциплін) за програмою підготовки фахівця 

освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 131 «Галузеве 

машинобудування». 

Бакалавр - це освітній ступінь базової вищої освіти. Підготовка 

бакалаврів у МДУ проводиться відповідно до закону "Про освіту", "Про вищу 

освіту" та відповідно до переліку ліцензованих за III-IV рівнем акредитації 

спеціальностей. Термін навчання становить 4 роки. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки за ОКР 

«Бакалавр», абітурієнти повинні мати неповну вищу освіту за ОКР «Молодший 

спеціаліст» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

машинобудування. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною 

мовою. 

Метод проведення випробування – письмово-усний, тобто з 

попередньою письмовою підготовкою конспекту відповідей на питання білетів 

та наступним усним підтвердженням і уточненням цих відповідей у вигляді 

співбесіди. 



 

2. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма додаткового вступного випробування включає 

дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки:

• Основи інформаційних технологій;

• Фізика.

 

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

ПИТАНЬ 

 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Предмет, структура та завдання курсу. Інформатика як наука і галузь 

народного господарства. Складові інформатики. Інформація: види, 

вимірювання, властивості, форми адекватності. Методи класифікації 

інформації. Методи кодування інформації. Поняття інформаційної системи. 

Структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем за 

різними ознаками. Поняття інформаційних технологій. Поняття інформаційного 

ресурсу. 

Позиційні та непозиційні системи числення. Кодування чисел. Форми 

представлення чисел в ЕОМ. Кодування символьних даних. Стандарт ASCII та 

інші відомі стандарти кодування символьних даних. Типи графічних 

зображень. Система кодування RGB. Кодування звукової інформації.  

Основні поняття алгебри логіки: логічна змінна, логічне висловлювання, 

висловлювальна форма. Прості та складні висловлювання, їх позначення. 

Основні логічні операції. Правила обчислення значень істинності складних 

логічних виразів. 

Основні компоненти персонального комп’ютера (ПК).Периферійні 

пристрої персонального комп’ютера. Програмне забезпечення ПЕОМ. 

Короткий огляд сучасних операційних систем. Короткий огляд прикладного 

програмного забезпечення.  

Поняття і складові технічного забезпечення інформаційних систем. 

Класифікація ЕОМ: за принципом дії, архітектурою, поколіннями, за 

призначенням, розмірами та функціональними можливостями. Архітектура 

IBM-сумісних ПК. Поняття магістрально-модульного принципу будови і 

відкритої архітектури. Мінімальний базовий склад ПК. Склад і функції 

складових системного блоку. Види пам'яті ПК. Класифікація, склад, функції і 

способи підключення периферійних пристроїв.  

Операційні системи. їх функції і класифікація. Файлові системи. Способи 

організації. Об'єкти файлових систем. Основні терміни і поняття програмного 

забезпечення (програма, задача, додаток, програмна конфігурація, програмне 



 

забезпечення). Класифікація системного програмного забезпечення: базовий 

рівень, основний системний рівень, службовий рівень.  

Загальна характеристика і особливості ОС сімейства Windows. Об'єктно-

орієнтована платформа ОС сімейства Windows. Класифікація об'єктів. 

Класифікація програм службового призначення. Теоретичні основи архівації. 

Програми-архіватори, їх функції та технології роботи. Поняття «комп'ютерного 

вірусу», способи зараження, наслідки, засоби попередження. Антивірусні 

програмні засоби.  

Класифікація  прикладного  програмного  забезпечення. Прикладне 

програмне забезпечення загального призначення. Загальна характеристика 

пакету MS Office.  

Текстовий процесор MS Word. Загальна характеристика і базові 

технології, основні погодження. Інтерфейс і настроювання параметрів роботи 

MS Word. Форматування елементів в документах MS Word. Робота з 

впровадженими об'єктами в документах MS Word. Створення презентацій в MS 

PowerPoint. 

Типи та формати даних в EXCEL. Структура робочої книги та 

електронної таблиці EXCEL. Шаблони і стилі в EXCEL. Настроювання 

робочого середовища та панелей інструментів EXCEL. Настроювання 

параметрів роботи EXCEL. Обчислення в EXCEL. Формули, їх типи. Формули 

масиву. Помилки в формулах та їх виявлення. Копіювання і переміщення 

формул. Імена в формулах. Функції та їх типи. Вбудовані функції. Вкладення 

функцій. Захист даних в EXCEL. Створення та редагування діаграм в EXCEL. 

Оформлення і друк документів Excel.  

Бази даних (БД) і системи управління базами даних (СУБД). Моделі БД. 

Реляційна модель БД. Поняття "бази даних", «предметної області». Загальна 

характеристика класу програм СУБД: функції і класифікація СУБД. Реляційна 

модель БД. Основні терміни і поняття реляційної моделі. Поняття ключа і 

відношення.  

Загальна характеристика СУБД Access. Об'єкти СУБД Access. Способи 

створення. Типи даних. Запити СУБД Access. Схема даних. Форми і звіти в 

СУБД Access.  

Поняття комп’ютерної мережі. Компоненти комп’ютерної мережі. 

Топологія створення мереж. Технології створення комп’ютерних мереж. Типи 

мереж. Локальні мережі. Історія виникнення мережі Internet. Основи 

функціонування Інтернету.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Історія розвитку обчислювальної техніки та інформаційних систем. 

2. Уява про інформаційне суспільство. Інформаційні революції. Процес 

інформатизації суспільства.  

3. Термін “інформаційна культура”. Інформаційний потенціал суспільства. 

Інформаційні ресурси. Інформаційні продукти та послуги. Інфраструктура 

інформаційного ринку. 

4. Інформатика як наука. Структура інформатики.  

5. Інформація і дані. Економічна інформація, економічні дані. Структура 

економічної інформації. 



 

6. Форми адекватності інформації: синтаксична, семантична, прагматична. 

Міри інформації. Якісні характеристики інформації.  

7. Інформаційно-логічні основи інформатики. Представлення інформації в 

ЕОМ. Системи числення. Логічні основи побудови ПК.  

8. Програмне керування ЕОМ. Структура та види команд. Склад машинних 

команд.  

9. Основи алгоритмізації процесів обробки інформації.  

10. Будова комп’ютера. Архітектура комп’ютера. Принцип відкритої 

архітектури. Структура ПК. Конструктивні компоненти ПК.  

11. Основні функціональні елементи ПК. Центральний процесор. Внутрішня 

пам’ять. Зовнішня пам’ять. Внутрімашинний інтерфейс. 

12. Призначення, конструкція і характеристики пристроїв ПК. Вибір 

конфігурації ПК. 

13. Стан та тенденції розвитку програмного забезпечення. Класифікація 

програмного забезпечення (ПЗ). Склад системного ПЗ. Класифікація сервісного 

ПЗ за функціональною ознакою та способом реалізації.  

14. Поняття операційної оболонки, утиліти.  

15. Класи пакетів прикладних програм (ППП).  

16. Інструментарій технології програмування: засоби для створення додатків, 

засоби для створення інформаційних систем (CASE- технологія).  

17. Поняття системи. Властивості систем. Класифікація систем. 

18. Інформаційна система. Етапи розвитку інформаційних систем. Роль 

структури управління в інформаційній системі. Приклади інформаційних 

систем. 

19. Структура інформаційної системи.  

20. Класифікація інформаційних систем за різними ознаками. 

21. Поняття інформаційної технології. Етапи розвитку інформаційних 

технологій. 

22. Складові інформаційної технології. Види інформаційних технологій.  

23. Базові можливості та структура інтерфейсу текстового процесора. 

24. Характеристика MS Word. Базові інформаційні технології. 

25. Робоче середовище Word та його настроювання. 

26. Створення документів Word. Режими роботи з документом. Робота з 

текстом. Форматування тексту.  

27. Таблиці у Word. Створення стандартних таблиць, зміна їх структури, 

форматування. Настроювання властивостей таблиці. Обчислення в таблицях 

Word. 

28. Типи об’єктів у Word. Технологія роботи з об’єктами в Word. Базові 

технології обміну даними у Windows-середовищі: передача даних через буфер 

обміну; DDE-технологія; OLE-технологія. Способи редагування об’єктів у 

Word.  

29. Збереження та друк документів. 

30. Інтерфейс Microsoft Excel. Типи та формати даних. Формати 

представлення числових даних.  

31. Узагальнена технологія роботи в ТП: формування структури електронної 

таблиці, робота з даними, представлення вихідних даних в графічному виді, 

друк. 



 

32. Технологія роботи з електронною таблицею в MS Excel. Особливості 

введення даних в електронну таблицю. Редагування електронної таблиці.  

33. Обчислення в MS Excel. Графічні можливості табличного процесора. 

Створення та редагування діаграм в MS Excel. 

34. Захист даних в MS Excel. Захист робочої книги від читання і запису змін. 

Захист робочої книги від структурних змін. Захист аркуша робочої книги від 

структурних змін. Захист осередків аркуша і приховання формул. 

35. Друк документів Excel. Область друку. Попередній перегляд. Параметри 

друку. 

36. Робота із списками в MS Excel: сортування даних, фільтрація даних. 

Підсумки. Зведені таблиці.  

37. Робота у середовищі СУБД Access. Поняття: база даних, СУБД, 

предметна область, інформаційний об’єкт. Етапи проектування баз даних. 

Побудова ER-моделі. Поняття “Сутність”, “Зв'язок”.  

38. Характеристики сучасних СУБД. Основні об’єкти СУБД. Типи даних в 

СУБД. 

39. Основні засоби роботи з об’єктами СУБД. 

40. Визначення і структура обчислювальної мережі. Архітектура 

комп’ютерної мережі. 

41. Еталонна модель взаємодії відкритих систем (МВВС/МОС).  

42. Класифікація комп’ютерних мереж. Локальні комп’ютерні мережі.  

43. Особливості будови Internet. Стек протоколів TCP/IP. Мережні сервіси.  

44. Сервіс DNS. Система доменних імен. Домен. Доменна адреса вузла. 

45. Системи інформаційного пошуку мережі Інтернет: предметні каталоги; 

автоматичні індекси. Адресація ресурсів в Інтернет. URL-адреса.  

46. Мережні операційні системи. 

47. Поняття електронних презентацій та їх об’єктів.  

48. Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій.  

49. Програма створення презентацій PowerPoint. Створення та демонстрація 

засобів подання матеріалів за допомогою PowerPoint.  

 

Література: [1,2,3,4] 

 

ФІЗИКА 

 

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Кінематика поступального руху. Загальні положення механіки. 

Матеріальна точка (МТ), Абсолютно тверде тіло (АТТ). Система відліку. 

Положення МТ в просторі. Траєкторія. Швидкість, прискорення МТ. 

Рівноприскорений рух. 

Кінематика обертального руху. Обертальний рух. Кутове переміщення, 

кутова швидкість, кутове прискорення аксіальні вектори. Зв'язок кутових 

величин з лінійними. Рівноприскорений рух МТ по колу та обертання АТТ. 

Кривизна траєкторії. 

Динаміка поступального руху. Класична механіка та межі її застосування. 

Сила, маса, імпульс. 1-2-3-ій закони Ньютона. Принцип відносності Галілея. 

Рух системи МТ, центр мас. 



 

Робота і енергія. Робота, потужність. Енергія, кінетична енергія. 

Потенціальні силові поля, потенціальна енергія. Центральні сили. Гравітаційне 

поле. Енергія МТ в гравітаційному полі. Зв'язок сили та потенціальної енергії. 

Закони збереження. Система тіл. Закон збереження імпульсу. Реактивний 

рух. Повна енергія системи, закон збереження енергії. Зіткнення двох куль. 

Перша та друга космічні швидкості. 

Динаміка обертового руху. Момент сили, момент імпульсу, момент інерції. 

Вільні осі, моменти інерції простих тіл. Основне рівняння динаміки 

обертового руху 

Закони збереження обертового руху. 

Робота та енергія обертового та поступально-обертального руху. Закон 

збереження енергії. Закон збереження моменту імпульсу. Гіроскоп, 

гіроскопічний ефект, прецесія гіроскопа. 

Коливання. Основні визначення. Гармонічні коливання. 2-ий закон 

Ньютона вільних гармонічних коливань. Математичний, фізичний та 

пружинний маятник. Енергія коливного руху. 

Хвилі. Основні визначення. Довжина хвилі, фронт хвилі. Рівняння плоскої 

хвилі. Класифікація хвиль по природі, фронту та напрямку коливань. Ефект 

Доплера, особливості ефекту синхронного руху передавача та приймача. 

Основи релятивістської кінематики. Проблема ефіру. Поняття про досліди 

Майкельсона. Постулати Ейнштейна спеціальної теорії відносності (СТВ), 

зв'язок постулатів з принципом відносності Галілея. Перетворення Лоренца та 

висновки з них 

Основи релятивістської динаміки. Маса, імпульс, другий закон Ньютона та 

енергія релятивістської частинки, Зв'язок маси та енергії. Частинка з нульовою 

масою спокою 

Предмет молекулярної фізики та термодинаміки. Ідеальний газ. Задачі та 

методи предмета. Макроскопічні (термодинамічні) параметри та мікроскопічне 

пояснення. Закон ідеального газу Мендєлєєва - Клапейрона. Основне рівняння 

молекулярно – кінетичної теорії. Фізичний зміст температури 

Перший закон термодинаміки. Види обміну енергії в термодинаміці: 

робота та теплопередача. Геометричний зміст роботи, робота ізопроцесів. 

Внутрішня енергія. Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу. 

Формулювання першого закону термодинаміки. 

Теплоємність. Визначення молярної та питомої теплоємності. 

Теплоємність при сталому об'ємі та сталому тиску. Розподіл енергії молекул по 

ступенях вільності. Теоретична та дослідна теплоємність двоатомного 

ідеального газу, поняття про квантову теорію. Теплоємність одноатомного 

твердого тіла. 

Цикл та теорема Карно. Адіабатний процес, рівняння процесу. Зворотні, 

незворотні та кругові термодинамічні процеси. Робота та ККД процесів. ККД 

циклу Карно. Теорема Карно. 

Другий закон термодинаміки. Нерівність Клаузіуса. Ентропія – функція 

становища зворотного процесу. Закон зростання ентропії для незворотних 

процесів. Приклади обчислення зміни ентропії. Формулювання другого закону 

термодинаміки. Статистичний зміст ентропії Больцмана. Теорема Нернста. 

Термодинамічні потенціали. Внутрішня енергія, ентропія, енергія 



 

Гельмгольца, потенціал Гіббса, ентальпія - функції становища 

Розподіл молекул газу за швидкостями та енергіями. Поняття ймовірності 

та функції розподілу. Розподіл Максвелла, характерні швидкості молекул газу. 

Барометрична формула, розподіл Больцмана. Розподіл Максвелла- Больцмана 

Реальні гази. Поправки на тиск та об'єм Ван-дер-Ваальса. Рівняння 

реального газу. Теоретичні та експериментальні ізотерми реального газу. 

Критична точка, критичний стан. 

Фазові переходи. Фазовий стан, поняття про фазові діаграми. Перегріта 

рідина, переохолоджена пара. Камера Вільсона, бульбашкова камера. 

Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томсона. Зрідження газів, 

одержання низьких температур. 

Явища переносу (фізична кінетика). Середня довжина вільного пробігу 

молекул в газах. Феноменологічна та мікроскопічна теорія дифузії, 

теплопровідності та внутрішнього тертя в газах. Поняття про вакуум та способи 

його одержання 

Електростатичне поле в вакуумі. Електричний заряд та його властивості. 

Закон Кулона. Електричне поле, напруженість. Електричні силові лінії. 

Електричні силові лінії поля точкового заряду та однорідного електричного 

поля. Суперпозиція електричних полів. Електричний диполь, електричні силові 

лінії поля диполя. 

Теорема Гауса. Визначення та фізичний зміст потоку, потік вектора 

напруженості електричного поля Е. Теорема Гаусса. Дивергенція. Теорема 

Остроградського-Гауса. Приклади обчислення симетричних електричних полів 

за допомогою теореми Гаусса. 

Потенціал, напруга. Потенціальність електричного поля. Напруга, 

потенціал. Потенціал однорідного поля, електричного поля точкового заряду та 

поля рівномірно зарядженої по поверхні кулі (провідної зарядженої кулі). 

Графіки. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок потенціалу та напруженості 

електричного поля. Поняття про методи обчислення електричних полів. 

Діелектрики в електричному полі. Електричний диполь - модель молекули 

діелектрика. Полярні та неполярні молекули. Опис електричного поля в 

діелектриках. Зв'язані заряди, поляризація, електрична індукція (електричне 

зміщення), діелектрична сприйнятливість, діелектрична проникність. Теорема 

Гаусса для діелектриків, Її використання 

Провідники в електричному полі. Електризація провідників в зовнішньому 

електричному полі та полі власних зарядів. Електроємність провідників. 

Електроємність провідної кулі. Енергія електричного поля. Конденсатори. 

З'єднання конденсаторів Електроємність плоского конденсатора. Густина 

енергії електричного поля. Особливі діелектрики: п'єзо-, сегнетоелектрики та 

рідкі кристали Кредитний модуль - «Закони постійного струму. Постійне 

магнітне поле. Електромагнетизм. Хвильова оптика. Квантова оптика. Атомна 

фізика." 

Закони постійного електричного струму. Електричний струм, умови 

існування, сила та густина струму, зв'язок з параметрами носіїв струму. Закони 

Ома, Джоуля-Ленца в інтегральній та диференціальній формі. З'єднання 

резисторів Сторонні сили, електрорушійна сила, закон Ома для повного кола. 

Віддана потужність і ККД джерела живлення 



 

Класична теорія електропровідності. Струми в різних середовищах. 

Основні положення класичної теорії електропровідності, її переваги та 

недоліки. Електричний струм в металах, напівпровідниках та газах. 

Електричний струм в вакуумі, термоелектронна емісія 

Сили, що діють на струми та окремі заряди в магнітному полі. Взаємодія 

струмів, магнітне поле в вакуумі, поняття про його релятивістську природу. 

Закон Ампера, магнітна індукція. Контур зі струмом в магнітному полі. Сила 

Лоренца, рух "вільних" зарядів в магнітному полі. 

Розрахунки магнітного поля. Електричний струм - джерело магнітного 

поля. Обчислення магнітного поля заданого струму (джерела) по закону Біо-

Савара-Лапласа. Магнітне поле відрізка прямого струму та кругового струму. 

Магнітні силові лінії. Взаємодія паралельних струмів. Одиниця сили струму - 

Ампер 

Закон повного струму. Робота магнітного поля, магнітний потік. 

Циркуляція, її механічний зміст. Теорема про циркуляцію магнітної індукції. 

Вихровий характер магнітного поля. Магнітне поле нескінченного соленоїда. 

Робота по переміщенню відрізка прямого струму та контура зі струмом в 

магнітному полі, магнітний потік. 

Магнітне поле в речовині. Гіпотеза Ампера, орбітальний магнітний момент 

атома та спіновий магнітний момент. Намагнічування магнетика, 

намагніченість, магнітна сприйнятливість, магнітна проникність, напруженість  

Магнетики. Діа-, пара-, феро- та антиферомагнетики. Магнітний резонанс. 

Намагнічування та перемагнічування феромагнетиків 

Явище електромагнітної індукції, закон Фарадея. Перетворення механіної 

енергії в електричну. Одержання змінного електричного струму. Самоіндукція. 

Індуктивність, індуктивність соленоїда. Енергія магнітного поля та її густина. 

Взаємоіндукція. Екстраструми та вихрові струми 

Електромагнітні коливання. Квазістаціонарний електричний струм. 

Коливний контур. Незгасаючі та згасаючі вільні коливання. Вимушені 

коливання, розгляд методом векторних діаграм. Резонанс напруг. 

Гіпотези Максвела. Гіпотеза Максвела про електромагнітну індукцію. 

Вихрове електричне поле та його рівняння Максвела в інтегральній формі. 

Гіпотеза Максвела про струми зміщення. Закон повного струму з урахуванням 

струмів зміщення. Електромагнітне поле. 

Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння електромагнітної хвилі. Плоска 

електромагнітна хвиля. Класифікація електромагнітних хвиль. Утворення 

стоячих хвиль. Досліди Герца по спостереженню електромагнітних хвиль 

Відкриття радіо. 

Геометрична та хвильова оптика. Світлова хвиля. Наближення та закони 

геометричної оптики. Інтерференція хвиль, метод векторних діаграм в 

інтерференції, оптичний шлях, оптична різниця ходу, умови спостереження 

максимуму та мінімуму інтерференції. Інтерференція хвиль від двох 

паралельних лінійних джерел 

Спостереження інтерференції. Особливості спостереження інтерференції в 

оптиці. Когерентність. Лазер - джерело когерентного світла. Метод біпризми 

Френеля. Інтерференція на тонких плівках, кільця Ньютона. Просвітлення 

оптики. Інтерферометри 



 

Дифракція хвиль. Явище дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Сферична хвиля. Метод зон Френеля. Дифракція Френеля на круглому отворі 

та диску, дифракція Фраунгофера на щілині 

Взаємодія світла з речовиною. Дисперсія, поглинання, розсіяння світла; 

нормальна та аномальна дисперсія. Елементарна теорія дисперсії. Фазова та 

групова швидкості хвиль. Розсіяння світла 

Теплове випромінювання. Основні визначення та основні закони теплового 

випромінювання. Функція Кірхгофа. Теорія Релея-Джінса, гіпотеза і формула 

Планка 

Фотон - корпускула світла. Досліди по підтвердженню корпускулярних 

властивостей світла: фотоефект, ефект Комптона, гальмівне рентгенівське 

випромінювання. Фотон, його маса та імпульс. Дифракція рентгенівських 

променів 

Моделі атома. Теорія Бора атома водню. Атомні спектри. Відкриття 

електрона Томсоном та модель атома Томсона. Досліди та ядерна модель атома 

Резерфорда. Постулати та теорія Бора атома водню 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Порівняльні характеристики фотонів 

та корпускули. Гіпотеза де-Бройля про хвильові властивості корпускул. 

Досліди по дифракції електронів на кристалічній структурі. Співвідношення 

невизначеностей. 

Поняття про фізику елементарних частинок. Склад атомного ядра, ядерні 

сили, енергія зв’язку. Радіоактивність, ядерні реакції; реакції розпаду та 

синтезу. Частинки та античастинки.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Кінематика поступального руху. Загальні положення механіки. 

2. Кінематика обертального руху. Обертальний рух. 

3. Динаміка поступального руху. 

4. Робота і енергія. 

5. Закони збереження. 

6. Динаміка обертового руху. 

7. Коливання. Хвилі. 

8. Ідеальний газ. 

9. Перший закон термодинаміки. 

10. Теплоємність. 

11. Другий закон термодинаміки. 

12. Реальні гази. Поправки на тиск та об'єм Ван-дер-Ваальса. 

13. Середня довжина вільного пробігу молекул в газах. 

14. Закон Кулона. Електричне поле, напруженість. 

15. Потенціал, напруга. 

16. Діелектрики в електричному полі. 

17. Провідники в електричному полі. 

18. Закони постійного електричного струму. 

19. Класична теорія електропровідності. 

20. Магнітне поле в речовині. 

21. Явище електромагнітної індукції, закон Фарадея. 

22. Електромагнітні коливання. 



 

23. Електромагнітні хвилі 

24. Геометрична та хвильова оптика. 

25. Моделі атома. Теорія Бора атома водню. 

26. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. 

27. Поняття про фізику елементарних частинок. 
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