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ВСТУП  
 
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з 

комплексу фахових дисциплін і передбачає визначення рівня знань підготовки 
абітурієнтів, що дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити рівень 
його інтелектуального потенціалу.   

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі вигляді 
тестових завдань. 

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. 

 
ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ 

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

нормативним терміном навчання 3 роки 
 

1. ФІЗИКА 
 
1. Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового 

заряду. Принцип суперпозиції електричних полів. 
2. Електричне поле зарядженої провідної сфери та нескінченної зарядженої 

площини. 
3. Робота з переміщення електричного заряду в електричному полі Провідники 

в електричному полі. Електростатична індукція. Електростатичний захист. 
4. Різновиди діелектриків: сегнетоелектрики, п’єзоелектрики, електрети, їхні 

властивості. 
5. Умови існування струму. Сила струму. Густина струму. Стоpоннi сили в 

електричному колі.  ЕРС джерела струму.  Закон Ома в інтегральній і 
диференціальній формі. 

6. Робота електричного струму з переміщення електричного заряду. 
Перетворення енергії в електричному полі. Закон Джоуля - Ленца в 
інтегральній і диференціальній формі. Потужність струму. Розгалужені кола. 
Правила Кipхгофа.  
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7. Магнітне поле постійного струму, його вихровий характер. Графічне 
зображення магнітного поля. Взаємодія магнітного поля зі струмом: 
провідник зі струмом і рамка зі струмом в магнітному полі.  

8. Сила Ампеpа. Магнітний момент рамки зі струмом. Визначення вектора 
магнітної індукції.  

9. Класифікація магнетиків. Дiа- і паpамагнетики. Феромагнетики. Домени. 
Крива намагнічування і петля гістерезису. Феримагнетики. Ферити. 

10. Явище електpомагнiтної iндукцiї Закони Фаpадея та Ленця. Взаємна iндукцiя. 
Коефіцієнт взаємоіндукції. Самоiндукцiя. Iндуктивнiсть.  

 
 

 
2. Вища математика 

 
1. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. У чому полягає 

суть методів. 
2. Розв’язання системі лінійних алгебраїчних рівнянь.  
3. Знаходження довжини вектора в прямокутній системі координат. Умови 

перпендикулярності та паралельності двох векторів. 
4. Форми представлення комплексного числа. 
5. Рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки простору. 
6. Знаходження частинні похідні функції двох змінних f(x,у)? 
7. Пояснити що таке первісна функції f(x)? 
8. Пояснити що таке диференціальне рівняння. Основні типи диференціальних 

рівнянь першого порядку. 
9. Пояснити який вигляд має гармонічний ряд? 
10. Як знаходять область збіжності степеневого ряду? 
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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до  
фахового вступного випробування 

 
1. ФІЗИКА 

 
Основна: 

 
1. Благовістна В.І.,  В'яла А.П.,  Мєняйлов С.М.,  Поліщук А.П.   Фізика.  Модуль 

2: Молекулярна фізика й термодинаміка: навчальний посібник/ МОН 
України, Національний авіаційний університет; Поліщук А.П., ред. – 2-е вид., 
стер. – К., 2006.  

2. Лахін Б.Ф.,  Мартинчук К.  К.,  Оглобля В.І.,  Поліщук А.П.  Фізика.  Модуль 4: 
Коливання і хвилі: навчальний посібник/ МОН України ; Поліщук А.П., ред.  
– К., 2007.  

3. Лахін Б.Ф.,  Максимов С.Л.,  Поліщук А.П.,  Чернега П.І.   Фізика.  Модуль 3:  
Електрика і магнетизм: навчальний посібник/ МОН України ; Поліщук А.П., 
ред. – 2-е вид., стер. – К., 2006.  

 
Додаткова: 

 
1. Бовтрук А.Г., Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Мєняйлов С.М. Фізика. Модуль 

1: Механіка: навчальний посібник/ МОН, Національний авіаційний 
університет; Поліщук А.П., ред. – 3-є вид., стер. – К., 2006.  

 
4. ВИЩА МАТЕМАТИКА 

 
Основна: 

 
1. Денисюк В.П., Репета В.К.  Вища математика: навчальний посібник для 

студентів технічних спец. вищих навчальних закладів: у 4 ч./ МОН України , 
Національний авіаційний університет – 2-е вид., стер. Ч. 2  – К., 2005.  

2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. для 
втузов. В 2-х т. Т.1: - М., 2001.  

3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. для 
втузов. В 2-х т. Т.2:- М., 2004.  
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4. Вища математика: Підручник. У 2 ч., Ч.1: Лінійна і векторна алгебра. 
Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і 
інтегральне числення / П. П. Овчинников та ін. – К., 2003.  

 

Додаткова: 

1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посібник. - К., 1993.  
2.  Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник/ за 

ред.  О. І.Пушкарь. – К., 2003.  
3. Кудрявцев Л.Д.  Краткий курс математического анализа.  В 2  т.  Т.  1:  

Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной. 
Ряды. – М., 2005.  

 
 
Програму розробив: 
 
 Доцент   _____________ В.В. Тихонов 
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ЗРАЗОК  
білету фахового вступного випробування 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Аерокосмічний факультет 

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту 
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету 
______________Ю. Зіатдінов 

 
Освітній ступінь: Бакалавр 
Галузь знань:  14 «Електрична інженерія» 
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
ОП: «Енергетичний менеджмент» 

 
Фахове вступне випробовування 

 
Билет №1 

 
Надайте вірний варіант відповіді. 
 

1. Напруженість поля — це: 
1) потенціальна енергія одиничного пробного тіла, що міститься в даній точці 

поля; 
2) вектор, проекції якого на осі координат дорівнюють частинним похідним 

скалярної функції координат; 
3) сила, з якою поле діє на одиничне пробне тіло в даній точці. 
 
2. Потенціал поля — це: 
1) потенціальна енергія одиничного пробного тіла, що міститься в даній точці 

поля; 
2) вектор, проекції якого на осі координат дорівнюють частинним похідним 

скалярної функції координат; 
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3) сила, з якою поле діє на одиничне пробне тіло в даній точці. 
 
……………………. 
…………………….. 
10. Які існують форми представлення комплексного числа? 
а) проекційна та координатна; 
б) алгебраїчна, тригонометрична та показникова; 
с) астрономічна та земна. 
 
 
 

 
Схвалено на засіданні кафедри автоматизації та енергоменеджменту  
(Протокол № 4 від «03» 03  2020) 
 
Завідувач кафедри ___________В.Захарченко 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 
 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 
 

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки (бали) 

Виконання завдання № 1-10 20 

Усього 200 

 
Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  
 

Оцінка 
в балах Пояснення 

180-200 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 

 
150-179 

Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 100-200 

100-149 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімальним 
критеріям) 

Вступне  
випробування 

складено 

0-99 Вступне випробування не складено 
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  (Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 
Куди  

передано 
(підрозділ) 

Дата 
видачі П.І.Б. отримувача Підпис  

отримувача Примітки 

      

      

 
 (Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 №  Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис  

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ листа (сторінки) 

№ 
Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 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     
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