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ПРОГРАМА
вступного фахового випробування з прикладної фізики для вступу на
навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра зі
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» по освітній програмі
«Біофізика».
1. Закон збереження імпульсу та енергії..
2. Провідник та діелектрик у електричному полі. Діелектрики.
3. Кінетична та потенціальна енергія коливань.
4. Типи взаємодій атомів у молекулах.
5. Фізичне пояснення періодичного закону Менделєєва.
6. Типи міжмолекулярних взаємодій.
7. Визначення опору містком Уітстона.
8. Радіус Дебая.
9. Термоелектрична емісія..
10. Рівняння теплопровідності.
11. Кристалізація і плавлення. Фазові діаграми.
12. Абсолютна термодинамічна шкала температур.
13. Рівняння стану ідеального газу.
14. Рівняння дифузії.
15. Перший та другий закони термодинаміки.
16. Електромагнітна індукція. Закон Ленца для електромагнітної індукції.
17. Трансформатор та його властивості..
18. Розподіл Больцмана.
19. Хімічний і електрохімічний потенціали.
20. Швидкість розповсюдження звуку в речовині..
21. Вільна поверхнева енергія. Поверхневий натяг.
22. Електричний резонанс.
23. Умови термодинамічної рівноваги.
24. Електричне поле точкового заряду.
25. Електричний диполь. Дипольний момент.
26. Діамагнетики, парамагнетики і феромагнетики.
27. Діелектрична проникність діелектрика.
28. Ізотопи. Стабільні і радіоактивні ядра.
29. Пружна деформація. Закон Гука..
30. Механізм електропровідності електролітів.
31. Швидкість світла у речовині.

32. Закон Бугера-Ламберта-Бера.
33. Фотоефект.
34. Швидкість розповсюдження звуку в речовині.
35. Фазові переходи у біологічних мембранах.
36. Гідрофобні та гідрофільні міжмолекулярні взаємодії у живих клітинах.
37. Вільни радикали кисню у живих клітинах, утворення та активність.
38. Типи міжмолекулярних зв’язків у біологічних мембранах.
Критерії оцінювання:
кожен білет містить 5 питань, максимальна оцінка за кожне питання – 20
балів. Остаточна оцінка формується шляхом підсумовування балів за кожне
питання і додавання 100 балів. Умовою проходження екзамену є отримання
не менше 150 балів.
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