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ВСТУП 
До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами 

підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст спеціальності 163 “Біомедична інженерія” допускаються особи, які 

мають документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
163 «Біомедична інженерія». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 

молодшого спеціаліста. 
Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисципліни 

«Загальна фізика» та «Медична апаратура», що виносяться на вступне 
випробування.  

Має знати основні визначення та поняття з електрики і магнетизму; 
фізики коливань і хвиль, елементи хвильової оптики, фізику твердого тіла, 
будову і функції людського організму як загалом, так і в межах 
функціональних систем, з яких він складається; умови взаємодії між 
людським організмом і приладами медичного та біотехнічного призначення; 
уміти розв’язувати типові задачі з різних розділів фізики з можливістю їх 
подальшого використання у аналізі конкретних прикладних задач, 
проведенні розрахунків та виконанні проектів. Повинен продемонструвати 
навички творчого, критичного погляду на поставлені практичні завдання та 
розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА 

2. МЕДИЧНА АПАРАТУРА 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» 

 

1. Закон збереження електричного заряду та закон Кулона 

2. Потік вектору напруженості електричного поля 

3. Теорема Гауса 

4. Робота сил електростатичного поля для двох точкових зарядів 

5. Циркуляція вектору напруженості електричного поля 

6. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля  і потенціалом 

7. Провідник у зовнішньому електричному полі 

8. Енергія і щільність енергії електричного поля 

9. Діелектрики у електричному полі 

10. Класифікація діелектриків 

11. Електричне поле в діелектриках, поляризованість  діелектрика 

12. Напруженість електричного поля в діелектрику 

13. Сила струму, щільність струму. 

14. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Закон Ома у диференційній формі. 

15. Електрорушійна сила (ЕРС) 

16. Робота електричного струму. Закон Джоуля-Ленца 

17. Закон Ома для неоднорідного та замкненого кола 

18. Розгалужені кола. Закони Кірхгофа 

19. Резистори. З'єднання резисторів 

20. Конденсатори. З’єднання конденсаторів. 

21. Магнітне поле. Індукція магнітного поля.  Закон Био- Савара-Лапласа. 



 
 

 

22. Циркуляція вектора магнітної індукції.  Вихревой характер магнітного поля 

23. Потік вектора індукції магнітного поля. Теорема Гауса 

24. Дія магнітного поля на елемент струму (закон Ампера). Фізичний сенс 

магнітної індукції. 

25. Робота при переміщенні провідника та контуру зі струмом у магнітному 

полі 

26. Сила Лоренца. Рух заряджених часток у магнітному полі 

27. Рух заряджених часток у електричному та магнітному полях. Ефект Холла 

28. Намагнічування речовини. Вектор намагніченості. 

29. Напруженість магнітного поля та циркуляція вектора напруженості 

магнітного поля. 

30. Магнітні моменти атомів та молекул. 

31. Поясніть особливості будови та властивості діамагнетиків, парамагнетиків 

та феромагнетиків. 

32. Явище електромагнітної індукції. Електрорушійна сила індукції 

33. Самоіндукція. Взаємоіндукція 

34. Енергія магнітного поля 

35. Рівняння  Максвелла 

36. Проведіть аналогію між процесами  в механічній та електромагнітній 

коливальних системах 

37. Рівняння лінійних згасаючих коливань та параметри реальних коливальних 

систем 

38. Вимушені електричні коливання в послідовному коливальному контурі. 

39. Резонанс напруг у послідовному коливальному контурі. Векторна діаграма 

40. Пружні хвилі. Рівняння біжучої хвилі 

41. Розповсюдження електромагнітних хвиль у кабельній лінії та у вільному 

просторі 

42. Класифікація твердих тіл. Зонна діаграма 

43. Електропровідність металів 

44. Електропровідність власних напівпровідників 



 
 

 

45. Домішкові напівпровідники n-  та p-типу 

46. Р-n-перехід у тепловій рівновазі 

47. Р-n-перехід  при зворотному та прямому зміщенні 

48. Вольтамперна характеристика p-n-переходу. Ємність р-n-переходу 

49. Діоди 

50. Транзистори 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «МЕДИЧНА АПАРАТУРА» 

 

1. Роль науково-технічного прогресу в розвитку технічного забезпечення 

медико-біологічних досліджень. 

2. Вміст розчинів солей у біотканинах.  

3. Електропровідність тканин тіла людини.  

4. Електрична активність збудливих клітин. 

5. Умови протікання постійного та змінного струму через біотканини. 

6. Функціональна структура периферійної нервової системи людини. 

7. Екстраклітинні електричні сигнали.  

8. Біопотенціали організму. 

9. Електроди для відведення біопотенціалів. 

10. Медичні системи та апарати діагностики. 

11. Використання преформованих фізичних впливів на людський організм з 

лікувальною метою. 

12. Використання медичних систем у різних галузях медицини. 

13. Медичні моніторні системи та апарати телеметрії. 

14. Сучасний стан і перспективи пристроїв для біотехнічного протезування та 

лікування. 

15. Морфо-фізіологічні засади, що закладені в основі деяких нетрадиційних 

методів лікування. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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