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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться на завершальному 
етапі підготовки викладачів фізики за програмою магістра. 

Метою комплексного кваліфікаційного екзамену є перевірка 
компетентностей випускників магістратури, тобто знань випускників з сучасної 
фізики, астрономії, інформатики та методики їх навчання і готовності до 
здійснення педагогічної діяльності у галузі навчання фізики і інформатики 
студентів  закладів вищої освіти та успішної самоосвіти і навчання за 
програмою доктора філософії. 

 
ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА  

Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі фізичних, астрономічних 
та інформатичних досліджень, або у процесі навчання фізики та інформатики;  
що передбачає виконання досліджень і здійснення інновацій  та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.  

Інструментальні 
 Здатність організовувати і планувати діяльність, здатність розв’язувати 
проблеми і приймати рішення, здатність виконувати роботу якісно, здатність 
усно і письмово спілкуватися іноземною мовою. 

Системні 
Здатність використовувати знання на практиці, здатність породжувати 

нові ідеї (креативність),здатність пристосовуватись до нових ситуацій, 
здатність працювати в міждисциплінарній команді, лідерські якості. 

Загальнонаукові 
  Володіння гуманітарними і соціально-економічними знаннями, які 
сприяють розвитку загальної культури, соціалізації особистості і прихильності 
до етичних цінностей. 

Усвідомлення правових і етичних норм для оцінювання наслідків своєї 
професійної діяльності. 
Усвідомлення соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності. 

Спеціальні 
Здатність аналізувати фундаментальні фізичні і астрономічні теорії, 

закони і закономірності для розуміння явищ і процесів в фізичних і 
астрономічних системах. 

Здатність системно застосовувати базові математичні теорії для 
використання у фізичних і астрономічних дослідженнях. 

Здатність математично моделювати процеси, явища і ситуації в фізичних, 
астрономічних та інших системах природного середовища (виконувати 
математичний аналіз нематематичних контекстів). 

Здатність виконувати експериментальне дослідження фізичної системи, 
зокрема, з використанням сучасних комп’ютерних технологій. 

Здатність виконувати теоретичне дослідження фізичної системи або 
астрономічного об’єкта; створювати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі 
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явищ і процесів . 
Здатність збирати і опрацьовувати наукові факти і аналітичні дані у галузі 

фізики і астрономії, зокрема, з використанням комп’ютерних технологій.  
Здатність аналізувати результати науково-дослідної роботи; готувати 

наукові доповіді, статті, реферати, звіти. 
Здатність розробляти програмне і інформаційне забезпечення 

автоматизованих обчислювальних систем для фізичних досліджень. 
Здатність виконувати психолого-педагогічні і методичні дослідження, 

зокрема, аналізувати психолого-педагогічні і методичні джерела. 
Здатність планувати навчально-виховну роботу, зокрема, складати 

календарно-тематичні плани;  плани-конспекти лекцій, практичних і 
лабораторних занять. 

Готовність проводити лекції, практичні та інші заняття з фізики у закладах 
вищої освіти. 

Здатність виконувати моніторинг навчальних досягнень студентів. 
Здатність забезпечувати безпеку життєдіяльності і охорону праці учасників 

навчального процесу у галузі освіти  
Участь в інформаційній і технічній організації наукових семінарів і 

конференцій. 
Здатність використовувати комп’ютерні, інформаційні технології у 

наукових дослідженнях і навчальному процесі з фізики. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА 
КОМПЛЕКСНОМУ КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ 

 
Кваліфікаційний екзамен має комплексний характер. Випускники повинні 

демонструвати: 
• розширені і поглиблені знання і розуміння у галузі сучасної фізики, 

інформатики та методики їх навчання, які ґрунтуються на бакалаврській 
підготовці і дають можливість розвивати та застосовувати оригінальні 
міркування (ідеї), зокрема у дослідницьких контекстах; 

• здатність використовувати знання і розуміння у галузі сучасної 
фізики, інформатики та методики їх навчання для виконання діяльності у нових 
або незнайомих умовах, часто в межах багато- дисциплінарного контексту; 

• здатність інтегрувати знання в галузі сучасної фізики, інформатики 
і методики їх навчання та оперувати з міждисциплінарними поняттями; 
формувати судження на базі неповних або обмежених відомостей, враховуючи, 
зокрема, соціальні та етичні норми; 

• здатність повідомляти переконливо і зрозуміло (доносити) власні 
висновки в галузі сучасної фізики, інформатики та методики їх навчання і 
раціонально їх обґрунтувати фаховій і нефаховій аудиторії; 

• вміння і навички, які дозволяють їм продовжувати навчання 
самокеровано і самостійно. 

 
Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться за білетами. Білет 
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містить чотири  види завдань: 
1.Основи сучасної фізики. 
2. Астрономія  

    3.Інформатика 
    4.Професійно - педагогічна підготовка. 
 
Випускникам дозволяється користуватися під час підготовки до відповіді 

навчальними програмами, шкільними підручниками, навчально-методичними 
посібниками, науково-популярною і довідковою літературою, 
демонстраційним і лабораторним обладнанням та іншими дидактичними 
засобами, перелік яких є у Програмі.  

 
Тривалість підготовки до відповіді на кваліфікаційному екзамені – 2 

години. 
Критерії оцінювання кожного із завдань білета:  
завдання 1 (max 25 балів);  
завдання 2 (max 25 балів);  
завдання 3 (max 25 балів);  
завдання 4 (max 25 балів).  

Підсумкова оцінка за відповідь на екзамені оцінюється за національною, 
100 бальною і EСTS шкалами.  

 
Національна оцінка 100-бальна шкала Оцінка ECTS 

відмінно 90 – 100 А 
80 – 89 В добре 
70 – 79 С 
65 – 69 D задовільно 
60 – 64 Е 

незадовільно 0 – 59 FX 
 
 

 
ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ 

 
1. Фізичні конденсовані системи. Агрегатні стани речовини. 

Невпорядкований та впорядкований стани. Аморфні і кристалічні тіла. Ближній 
і дальній порядок. Принцип щільності. Моделі кристалів. Макроскопічні ознаки 
кристалічного стану. 

2. Структура кристалів. Елементарна комірка та її параметри. Типи 
комірок. Координаційне число. Число атомів на комірку. Кристалічна гратка. 
Гратки Браве і кристалічні сингонії. 

3. Сили зв’язку в твердих тілах. Енергія зв’язку. Типи зв’язків: іонний, 
ковалентний, металевий, ван-дер-ваальсовий та водневий. Рідкі кристали. 
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4. Механічні властивості твердих тіл. Пружна і пластична деформація. 
Модуль Юнга і коефіцієнт пружності. Закон Гука. Коефіцієнт Пуассона. 
Деформація зсуву. Зв'язок між модулями Юнга і зсуву. Залежність механічної 
напруги від деформації, механічні характеристики твердих тіл. Природа 
пластичних деформацій. 

5. Класична теорія теплоємності твердих тіл. Закон Дюлонга і Пті. 
Основні положення класичної теорії теплоємності одноатомних твердих тіл. 
Причини недосконалості класичної теорії. 

6. Квантова теорія теплоємності твердих тіл Ейнштейна. Основні 
положення теорії теплоємності Ейнштейна. Формула Ейнштейна. 
Характеристична температура Ейнштейна. Основний недолік теорії Ейнштейна. 

7. Теорія теплоємності твердих тіл Дебая і Борна. Основні положення 
теорії Дебая. Молярна внутрішня енергія суцільного твердого тіла. Поняття про 
фонони. Молярна теплоємність за Дебаєм. Функція Дебая. Недоліки теорії 
Дебая. 

8. Теплове розширення твердих тіл. Феноменологічний опис теплового 
розширення. Мікроскопічна модель теплового розширення твердих тіл.  

9. Теплопровідність твердих тіл. Феноменологічне рівняння Фур’є. 
Квантова теорія теплопровідності твердих тіл. Коефіцієнт теплопровідності. 
Закон Ейкена. Електронна складова теплопровідності твердих тіл. 

10. Будова рідин. Загальна характеристика рідкого стану речовини. Функція 
радіального розподілу. Дифузія в рідинах. Закон Фіка.  

11.  Теплові властивості рідин. Теплоємність рідин. Температурна 
залежність теплоємності. Теплопровідність рідин. Теорія теплопровідності 
рідин. В’язкість рідин. Температурна залежність в’язкості рідин.  

12.  Основи зонної теорії твердих тіл. Енергетичні рівні вільних 
атомів. Колективізація електронів у кристалах. Енергетичний спектр електронів 
у кристалах. Метали, напівпровідники, ізолятори. 

13.  Основні положення нанофізики і нанотехнологій. Предмет і 
задачі нанофізики і нанотехнологій. Нанофізика. Нанотехнології. Історичний 
огляд розвитку нанотехнологій, внесок українських вчених. 

14.  Класифікація наноструктур.  Наноструктурні матеріали. 
Дисперсність. Види нанооб'єктів. Наночастинки. Нанопористі матеріали. 
Нанодисперсії. Наноструктуровані поверхні та плівки. Гетероструктури. 
Нанокристалічні матеріали. 

15.  Розмірні ефекти, Поверхневі ефекти. Співвідношення 
поверхневих атомів та атомів в об'ємі. Квантові ефекти. Тунельний ефект. 

16.  Вуглецеві наноструктури. Вуглецеві молекули. Кубан. 
Додекаедран. Вуглецеві кластери. Фулерени. Вуглецеві нанотрубки. Графен. 
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Графан. 
17. Невуглецеві наноструктури. Ендофулерени. Невуглецеві фулерени. 

Невуглецеві нанотрубки. Силіцен. 
18. Технології одержання наноматеріалів. Технології "згори – донизу" та 

"знизу - догори".  Літографія. Епітаксія. Самоорганізація. Самозбирання.  
19. Методи дослідження наноматеріалів. Оптична мікроскопія. 

Електронна мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія. Тунельна мікроскопія. 
Зондова скануюча мікроскопія. 

20. Прикладні аспекти нанофізики. Нанотехнології в електроніці. 
Квантовий комп'ютер. Кубіти. Нанотехнології в медицині та  техніці.  

 
 

НАУКОВО-ПРЕДМЕТНА ПІДГОТОВКА З АСТРОНОМІЇ 
 

1. Видимі положення і рухи зір. Сузір’я. Небесна сфера. Горизонтальна і 
екваторіальні системи координат. Теорема про висоту полюсу світу та її 
наслідки. Добове обертання небесної сфери.  

2. Сонячна система. Склад, розміри, особливості рухів, класифікація тіл. 
Еволюція Сонячної системи (космогонічні гіпотези). Фізичні умови на 
поверхнях, атмосфери, магнітні і гравітаційні поля, внутрішня будова 
планет. Малі тіла Сонячної системи. Пояс Койпера. Хмара Оорта. 

3. Рух Сонця. Екліптика. Екліптична система координат. Дати рівнодень і 
сонцестоянь. Добовий рух Сонця на різних географічних широтах. Явища 
полярного дня і полярної ночі. 

4. Наша галактика. Галактична система координат. Молочний шлях. Загальні 
характеристики. Спіральна структура і механізм утворення рукавів. Крива 
обертання Галактики. Проблема прихованої маси. 

5. Вимірювання часу. Шкали вимірювання часу. Зоряна, справжня сонячна і 
середня сонячна доба. Рівняння часу. Динамічний, атомний, координований 
час. Системи лічби часу. Зв’язок між часом і географічною довготою. Час 
місцевий, поясний, літній. Служба часу.  

6. Видимі і дійсні рухи планет. Системи світу Птоломея і Коперніка. Закони 
Кеплера, їх наслідки та використання. Елементи планетних орбіт. Рівняння 
синодичного руху планет. Конфігурації і петлеподібний рух планет.  

7. Визначення розмірів, форм небесних тіл і відстаней до них. 
Триангуляція. Річний паралакс. Одиниці відстаней в астрономії. Визначення 
відстаней в Сонячній системі. Визначення відстаней до зір. 

8. Рухи Землі. Обертання Землі навколо Сонця, його докази і наслідки. 
Аберація. Зміна пір року і кліматичні пояси. Обертання Землі навколо осі, 
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його нерівномірність і наслідки. Прецесія і нутація. Рух полюсів Землі по її 
поверхні.  

9. Рухи Місяця. Орбіта Місяця. Рух лінії апсид і лінії вузлів. Фази Місяця. 
Лібрації Місяця. Закони Кассіні. Сонячні затемнення і умови їх настання. 
Місячні затемнення умови їх настання. 

10. Основні задачі практичної астрономії. Визначення часу і географічної 
довготи. Визначення географічної широти. Визначення азимута земного 
предмета.  

11. Основи астрофотометрії. Електромагнітне випромінення і його закони. 
Основні поняття фотометрії. Приймачі випромінення в астрономії. Шкала 
видимих зоряних величин. Закон Вебера-Фехнера і формула Погсона. 
Абсолютні зоряні величини. 

12. Міжзоряне середовище. Поглинання світла у міжзоряному середовищі. 
Розподіл міжзоряного газу та пилу в Галактиці. Класифікація туманностей. 
Космічні промені і магнітні поля в Галактиці. 

13. Фізика елементарних частинок і космологія. Інфляційний Всесвіт і 
роботи Алана Гута. Скалярне поле. Баріонна асиметрія Всесвіту.  

14. Сонце. Загальні характеристики і обертання Сонця. Внутрішня будова. 
Атмосфера. Спектр випромінення. Джерело сонячної активності. Сонячна 
активність. Сонячно-земні зв’язки і їх прояви в атмосфері Землі. 

15. Стаціонарні зорі. Фізичні характеристики зір, їх спектри. Спектральна 
класифікація зір. Діаграма «спектр-світність». Моделі внутрішньої будови 
зір. Відмінності в спектрах зір-карликів і зір-гігантів та їх пояснення. 

16. Подвійні та кратні зорі. Класифікація. Характеристики орбіт. Особливості 
спектрів. Криві блиску. Залежність маса-світність. Тісні подвійні системи. 

17. Фізичні змінні і еруптивні зорі. Класифікація. Цефеїди. Нові і наднові зорі. 
Характерні особливості атмосфер. Криві блиску. Наслідки вибухів нових і 
наднових зір. 

18. Еволюція зір. Початкові стадії еволюції зір. Стадії головної послідовності. 
Еволюція червоних гігантів. Еволюція зір, які втрачають масу. Кінцеві 
стадії еволюції зір. Нейтронні зорі. Пульсари. Рентгенівські джерела 
випромінювання.  

19. Зоряна кінематика. Власні рухи і просторові швидкості зір. Методи 
визначення відстаней до зір. Місце положення та рух Сонця в Галактиці. 
Формули Оорта і обертання Галактики.  

20. Позагалактична астрономія. Морфологічна класифікація галактик. Закон 
Габбла і  червоне зміщення в спектрах галактик. Визначення відстаней до 
галактик. Нестаціонарні процеси в галактиках. Пекулярні та взаємодіючі 
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галактики. Активність ядер галактик. Радіогалактики. Квазари та споріднені 
їм об’єкти. 

 
НАУКОВО-ПРЕДМЕТНА ПІДГОТОВКА З ІНФОРМАТИКИ 

 

1. Інформація та повідомлення. Поняття інформації. Інформація та 
повідомлення. Властивості повідомлень. Способи подання повідомлень. 
Види повідомлень. Вимірювання довжини повідомлень. 

2. Інформаційні процеси. Поняття про інформаційні процеси. Носії 
повідомлень. Форми та засоби передавання повідомлень. Опрацювання 
повідомлень. Кодування повідомлень. Універсальність двійкового 
кодування. Інформаційна діяльність людини. Інформаційні ресурси. Захист 
даних. 

3. Системи. Поняття про системи. Матеріальні, абстрактні та змішані системи. 
Наочне подання складу і структури систем. Поняття про системний аналіз. 
Систематизація та класифікація. Знакові системи. Мови як знакові системи. 
Природні та формальні мови. Алгоритмічні мови та мови програмування як 
приклади формальних мов. 

4. Інформаційна система. Поняття інформаційної системи. Апаратна та 
інформаційна складові інформаційної системи. Функціональна схема та 
принципи роботи комп’ютера. Структурна схема персонального комп’ютера 
(ПК). 

5. Архітектура комп’ютера. Поняття архітектури комп’ютера. Класична 
архітектура комп’ютера і принципи фон Неймана. Удосконалення та 
розвиток внутрішньої структури комп’ютера. Основний цикл роботи 
комп’ютера. Система команд комп’ютера та способи оперування над 
даними. 

6. Операційні системи. Призначення та основні функції операційних систем. 
Основні етапи еволюції операційних систем. Основні компоненти 
операційних систем. Процеси, ресурси, віртуалізація, переривання. 
Забезпечення інтерфейсу користувача. Файлові системи. Організація 
файлової системи. Обслуговування файлової структури. Конфігурування 
системи. Класифікація операційних систем персонального комп’ютера. 
Створення системного диску. 

7. Технологія опрацювання текстових даних. Системи опрацювання текстів. 
Засоби редагування та форматування текстів. Підготовка тексту до друку. 
Системи оптичного розпізнавання тексту, їх призначення і характеристики. 

8. Технологія опрацювання графічних об’єктів. Комп’ютерна графіка. 
Системи опрацювання графічних об’єктів. Принципи роботи в графічному 
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редакторі. Растрова, векторна, фрактальна графіка. Колірні моделі. Основні 
формати зберігання растрової, векторної і фрактальної графіки. Основні 
характеристики растрового, векторного і фрактального зображення. 3-D 
графіка. 

9. Технологія опрацювання табличних даних. Поняття електронних таблиць. 
Призначення та основні функції табличних процесорів. Математичні, 
статистичні функції, функції баз даних у табличному процесорі. Групування 
даних, робота із зведеними таблицями. Діаграми. 

10. Бази даних. Системи управління базами даних. Моделі даних. Поняття 
бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна, мережева, реляційна). 
Проектування баз даних. Поняття про системи управління базами даних 
(СУБД). Класифікація СУБД. Функції СУБД. Етапи проектування бази 
даних. Приклади систем управління базами даних. Технологія створення баз 
даних. 

11. Прикладне програмне забезпечення астрономічного призначення. 
Комп’ютерна астрономія. Системи комп’ютерної астрономії. Класифікація 
та структура систем комп’ютерної астрономії. Засоби візуалізації об'єктів в 
системах комп’ютерної астрономії. 

12. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. 
Педагогічні програмні засоби (ППЗ) та їх класифікація. Характеристика 
ППЗ, що використовуються у навчанні інформатики, математики, фізики, 
астрономії у школі. Напрями використання апаратних і програмних засобів 
на основі мультимедійних технологій у навчанні. 

13. Загальні поняття локальних комп’ютерних мереж. Комп'ютерні мережі, 
їх класифікація. Мережеві стандарти. Принципи роботи в локальних 
комп’ютерних мережах. Принципи передавання даних в комп’ютерних 
мережах. Адресація в локальних мережах. 

14. Апаратне та програмне забезпечення функціонування комп’ютерних 
мереж. Поняття сервера. Однорангові мережі та мережі з виділеним 
сервером. Топології локальних комп’ютерних мереж. Архітектури 
комп’ютерних мереж. Апаратне забезпечення для побудови локальних 
мереж. Поняття протоколу. Методи доступу в локальних мережах. Загальна 
характеристика мережевих функцій операційних систем. Облікові записи, 
ідентифікація користувача, права доступу. Мережеві ресурси. 

15. Загальна характеристика глобальної мережі Інтернет. Виникнення 
мережі Інтернет. Загальні принципи організації глобальної мережі. 
Провайдери. Апаратна, програмна та інформаційна складові глобальної 
мережі. Протоколи мережі Інтернет. Доменна система імен. Адресація в 
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мережі Інтернет. Гіпертекстова система World Wide Web (WWW). Поняття 
гіпертексту. Програми-браузери. 

16. Основні сервіси глобальної мережі Інтернет. Технології на основі 
Веб 2.0. Загальна характеристика найпоширеніших сервісів глобальної 
мережі. Загальна характеристика сервісів на основі Веб 2.0 (блоги, вікі, 
фото-, відеосервіси, карти знань, соціальні закладки, соціальні мережі тощо). 

17. Хмарні технології. Поняття про хмарні технології. Хмарні сервіси компанії 
Google. Поняття про Інтернет-офіс. Сучасні технології співробітництва з 
використанням засобів мережі Інтернет. Основні поняття геоінформаційних 
технологій. 

18. Комп’ютерне моделювання. Поняття про комп’ютерну модель і 
комп’ютерне моделювання. Основні етапи комп’ютерного моделювання. 
Обчислювальний експеримент. Характеристика програмних засобів, що 
використовуються для моделювання. Галузі застосування комп’ютерного 
моделювання. Приклади. 

19. Комп’ютерне моделювання у фізиці та астрономії. Роль комп’ютерного 
моделювання при дослідженні астрономічних та фізичних явищ і процесів. 
Приклади астрономічних моделей та їх реалізації з використанням 
інформаційних технологій. 

20. Основні поняття мови програмування. Основні методології (стилі, 
парадигми) програмування. Поняття програми. Сучасні мови 
програмування, їх класифікація. Системи програмування, основні функції і 
компоненти. Інтегровані середовища програмування. Поняття про 
інтерпретацію та компіляцію. Поняття редактора, транслятора, 
налагоджувача. Поняття "комп’ютерна програма".  

21. Мова програмування Python: Типи чисел. Арифметичні операції. Основні 
математичні оператори. Пріоритети арифметичних операторів. Методи та 
атрибути чисел. 

22. Мова програмування Python: Змінні. Правила вибору імен змінних. 
Зарезервовані ключові слова  Python 3. Операція порівняння. Оператори 
порівняння. 

23. Мова програмування Python: Логічні операції. Булеві числа True, False. 
Логічні оператори not, and or. Таблиці істинності логічних операторів.  

 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

 
1. Структура вищої освіти в Україні. Національна рамка кваліфікацій. 

Документи про вищу освіту. 
2. Методи і засоби навчання, педагогічний контроль у вищій школі. Зміст і 
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призначення Європейської кредитної трансферної і акумулюючої системи 
(ЄКТС).  

3. Організаційні форми навчання у вищій школі. Лекція як основна форма 
навчання. Місце і роль комп'ютерних інформаційних технологій у вищій 
освіті. 

4.Самостійна робота студентів. Науково-дослідна діяльність студентів. Курсові, 
бакалаврські і магістерські роботи. 

5. Наукова організація і планування навчального процесу у вищій школі. 
6.Дидактичні принципи навчання фізики: науковості, систематичності і 

послідовності, зв’язку теорії з практикою, свідомості, активності і 
самостійності, наочності, доступності, міцності знань, умінь і навичок, 
індивідуальних особливостей. 

7.Нормативні документи, які визначають зміст фізичної освіти. Вимоги до 
змісту навчання. 

8.Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні фізики. 
9. Зміст і структура фізики вищої школи. Методи і засоби навчання фізиці.  
10.Форми організації навчального процесу у вищій школі. Планування роботи 

викладача.  
11.  Нормативні документи, що визначають зміст вищої інформатичної освіти. 
12. Призначення і розробка робочих навчальних програм дисциплін 

інформатичного циклу. 
13. Мета та завдання навчання інформатики у вищому навчальному закладі.  
14. Фундаменталізація процесу навчання інформатичних дисциплін. 
15. Застосування компетентнісного підходу у процесі навчання інформатики у 

закладі вищої освіти.  
16. Поняття професійних, зокрема інформатичних, компетентностей студентів 

та шляхи їх формування. 
17. Методи навчання інформатики у закладі вищої освіти.  
18. Форми організації навчання інформатики у закладі вищої освіти. 
19. Дистанційні технології навчання інформатичних дисциплін у закладі вищої 

освіти. 
20. Засоби навчання інформатики у закладі вищої освіти. 
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ЗРАЗОК БІЛЕТУ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНА 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НПУ імені М.П. Драгоманова 
Фізико-математичний факультет 

Рівень вищої освіти: магістр 
Галузь знань: 10 Природничі науки 

Спеціальність:  104 Фізика та астрономія  
Освітньо-наукова програма: Комп’ютерна фізика 

 
Комплексний кваліфікаційний екзамен  

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 

1.  Сили зв’язку в твердих тілах. Енергія зв’язку. Типи зв’язків: іонний, 
ковалентний, металевий, ван-дер-ваальсовий та водневий. Рідкі кристали. 

2.   Рух Сонця. Екліптика. Екліптична система координат. Дати рівнодень і 
сонцестоянь. Добовий рух Сонця на різних географічних широтах. Явища 
полярного дня і полярної ночі. 

3. Мова програмування Python: Змінні. Правила вибору імен змінних. 
Зарезервовані ключові слова  Python 3. Операція порівняння. Оператори 
порівняння. 

4. Організаційні форми навчання у вищій школі. Лекція як основна форма 
навчання. Місце і роль комп'ютерних інформаційних технологій у вищій 
освіті. 

Затверджено на засіданні кафедри експериментальної і теоретичної фізики 
та астрономії 
«    » __________ 2022 р., протокол  № ___ 
 
Завідувач кафедри ЕТФА       ____________________ 

 
ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ 

 

Навчальне обладнання, інструменти та матеріали студенти використовують 
відповідно до того, які досліди, роботи чи завдання вони розробили або 
підібрали під час виконання ККЗ. Це стандартне обладнання фізичних кабінетів, 
яким забезпечена кафедра методики навчання фізики. 

Аналогічно обладнання підбирається під час підготовки та проведення 
уроків з фізики та астрономії, а також домашніх завдань і позакласних заходів. 
Частина обладнання може бути виготовлена студентами під час підготовки до 
навчальних занять. 
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