
Міністерство освіти і науки України 

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж 

 

 

 

                                                                                   

                                                                      Затверджую 

                                                                                Голова приймальної комісії 

                                                                       ____________ С.ЛОТОВ 

                                                                «    » _________ 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

з фізики 

для вступних випробувань на базі повної загальної 

середньої освіти 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 



2 

 

 

   РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Лисичанський державний гірничо-

індустріальний коледж 

                                                                       

РОЗРОБНИК  ПРОГРАМИ:  Лабєнков Володимир Анатолійович , викладач 

фізики, спеціаліст першої категорії.  

                                     

 

Розглянуто, ухвалено та рекомендовано до затвердження на  засіданні  предметної 

екзамінаційної комісії з фізики.  

Протокол  від  20   лютого 2020  року №1 

Голова предметної екзаменаційної комісії _________В.ЛАБЄНКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЗМІСТ  

 

1 Пояснювальна записка 4 

2 Програма навчального предмета 8 

3 Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів 
14 

4 Форма та зміст вступного випробування 
16 

 5 Література 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Пояснювальна записка 

Програму вступних випробувань з фізики розроблено з урахуванням чинних 

програм з фізики  для 7–11 класів, затверджених Міністерством освіти і науки 

України за наказом №804 від 7.06.2017 року.  

Основна  мета   даної програмі  -  це  поглиблення, повторення  і  

систематизація  вивченого  у  школі матеріалу  з  даного предмета.  Ця  програма 

дозволяє  ліквідувати  можливі прогалини  в  знаннях  ряду  тем  і  досягти  

необхідного  рівня  підготовки  для  успішної  здачі  вступних  іспитів  учнями  з 

різними  рівнями  базових  знань  з  фізики. 

 

Програмні результати навчання у результаті підготовки абітурієнтів до вступних 

випробувань:  

НАЗВА І ПОЗНАЧЕННЯ   

ТЕМИ 
ОСНОВНІ ЗНАННЯ ОСНОВНІ ВМІННЯ 

1 2 3 

 

 

 

 

Розділ 1 

Механіка 

 

 

 

 

Термінів: механічний рух; 

матеріальна точка; тіло відліку, 

інерціальна система відліку, траєкторія, 

переміщення, пройдений шлях, 

швидкість, миттєва швидкість, 

прискорення, прискорення вільного 

падіння, період, частота, кутова 

швидкість, доцентрове прискорення, 

відносність механічного руху; сила, 

рівнодійна сил, вага, маса, закони 

динаміки; механічна робота, 

потужність, кінетична енергія, 

потенціальна енергія, робота сил 

тяжіння, пружних сил, сил тертя, 

імпульс, центр мас тіла, момент сили, 

постулати спеціальної теорії 

відносності. 

Основні поняття та закони, принципи 

механіки та СТВ, формули для 

визначення фізичних величин, 

математичні вирази законів механіки, 

сутність принципів відносності Галілея 

та А.Ейнштейна, відносність довжини й 

часу, відносність одночасності подій у 

рухомій і нерухомій системі відліку, 

Описувати різні види 

механічного руху і механічної 

взаємодії тіл в природі і 

техніці. 

Розв’язувати задачі на 

застосування функціо- нальної 

залежності між фізичними 

величинами; - описувати  

рівномірний та 

рівноприскорений 

прямолінійний рухи, 

відносний рух, рівномірний 

рух по колу, рух під дією 

кількох сил, застосування 

законів Ньютона, Архімеда, 

всесвітнього тяжіння; 

збереження (енергії, 

імпульсу). 

Експериментально 

досліджувати властивості 

різних видів руху, перевіряти 

закони руху і збереження; 

вимірювати сили. 

Уміє графічно зображати 

функціональні залежності 
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просторово-часові властивості 

фізичного світу. 

 Умови, за яких механічна енергія, 

імпульс зберігаються; рівноваги тіл;  

межі застосування законів механіки. 

 

опису механічного руху та 

взаємодії.  

Використовувати набуті 

знання у навчальній і 

практичній діяльності. 

Виявляти ставлення та 

оцінювати на якісному рівні 

результати використання 

знань з механіки в реальних 

життєвих ситуаціях.  

Висловлювати судження  

про простір і час, зв’язок 

класичної та релятивістської 

фізики. 

Розділ 2 

Молекулярна 

фізика.    

Термодинаміка 

 

Поняття  атоми і молекули, 

кількість речовини, атомне ядро, 

наноматеріали, основні положення 

МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові 

закони, основне рівняння МКТ, 

рівняння стану ідеального газу, 

ізопроцеси; внутрішня енергія, робота 

газу, перший закон термодинаміки; 

насичена та ненасичена пара, 

абсолютна та відносна вологість 

повітря; поверхневий натяг рідини, 

змочування, капілярні явища; 

механічна напруга, закон Гука, модуль 

Юнга.  

Визначати дискретну будову 

речовини, основні положення МКТ;   

властивості агрегатних станів 

речовини на основі МКТ, 

термодинамічний та молекулярно-

кінетичний зміст температури, основне 

рівняння молекулярно-кінетичної 

теорії, газові закони, ентропію як 

характеристику напрямку і 

необоротності протікання процесів у 

системі;  застосування першого закону 

термодинаміки до ізопроцесів,  

принцип дії теплових машин, 

властивості рідин, газів та твердих тіл 

та їх фазові переходи,  залежність тиску 

і густини насиченої пари від 

температури, капілярність і 

змочування, діаграму стану речовини. 

Розв’язувати задачі: на 

розрахунок кількості 

речовини; використання 

основного рівняння МКТ;  

рівняння стану газу; газових 

законів; першого закону 

термодинаміки; ККД теплової 

машини;   визначення 

вологості повітря, 

поверхневого натягу; 

визначення модуля пружності. 

Будувати і аналізувати 

графіки ізопроцесів; 

Експериментально 

досліджувати ізопроцеси, 

визначати вологість повітря, 

силу поверхневого натягу 

речовини.  

Оцінювати:  значення 

теплових явищ, вологості, 

капілярних явища для 

життєдіяльності біосфери; 

переваги та недоліки різних 

джерел енергії; 

усвідомлювати важливість 

знань про будову речовини  

для розвитку сучасної техніки 

та технологій, встановлення 

чинників шкідливого впливу 

на людину та навколишнє 

середовище та вироблення 

методів його зменшення. 

Розділ 3 

Електродинаміка 

 

Терміни: точковий заряд, 

електризація тіл, електричний заряд, 

електричне поле, закон Кулона, лінії 

напруженості електричного поля, 

напруженість електричного поля, 

потенціал та різниця потенціалів, 

енергія електричного поля, електрична 

Розв’язувати задачі: на 

застосування формул  

напруженості електричного 

поля, напруженості поля 

точкового заряду, принципу 

суперпозиції полів; ємності 

конденсатора, енергії 
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ємність, конденсатор, постійний 

електричний струм, джерело струму, 

сторонні сили, сила струму, ЕРС, опір 

провідника, надпровідність, потужність 

електричного струму; послідовне і 

паралельне з'єднання провідників; 

закон Ома, закон Джоуля-Ленца, носії 

електричного струму в різних 

середовищах, дірка, електронно-

дірковий перехід, електроліти, 

електролітична дисоціація, електроліз, 

закон Фарадея, іонізація газів, газовий 

розряд та його види, термоелектронна 

емісія, магнітна взаємодія, вектор 

магнітної індукції, сила Ампера, сила 

Лоренца, явище електромагнітної 

індукції, магнітний потік, правило 

Ленца, закон електромагнітної індукції, 

явище самоіндукції, індуктивність, 

енергія магнітного поля струму. 

 

Властивості електричного поля, 

принцип суперпозиції, зв’язок 

напруженості електричного поля з 

різницею потенціалів; сутність силової 

та енергетичної характеристик 

електричного і магнітного поля, закон 

Ома для повного кола, природу 

електричного струму в металах, 

електролітах, газах, напівпровідниках, 

вакуумі, електронну провідність 

металів та електропровідність 

напівпровідників,  властивості плазми;  

природу електромагнітної взаємодії, 

дію магнітного поля на провідник зі 

струмом, рухомі заряджені частинки, 

закон електромагнітної індукції, 

принцип дії електричних двигунів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарядженого конденсатора;  

на закон Ома для повного 

кола; на розрахунок   

електричних кіл з 

послідовним і паралельним 

з’єднанням провідників, 

визначення роботи та 

потужності електричного 

струму; на взаємодію 

магнітного поля з 

провідником зі струмом, 

застосування формул сили 

Ампера, сили Лоренца, закону 

електромагнітної індукції, 

ЕРС самоіндукції, енергії 

магнітного поля.  

Визначати  напрям 

індукційного струму, сили 

Лоренца та Ампера;  

Зображувати електричне і 

магнітне поле за допомогою 

силових ліній, схеми з’єднань. 

Дотримуватися правил 

безпеки життєдіяльності під 

час роботи з електричними 

приладами та обладнанням.  

Експериментально 

визначати  ЕРС джерела 

струму, досліджувати 

електричні кола з різними 

елементами, явища 

електромагнітної індукції. 

Оцінювати перспективи 

технічного використання:   

напівпровідникових 

приладів; електричного 

струму в різних середовищах; 

магнітного поля в медицині; 

магнітних властивостей 

речовини;  

енергоефективність різних 

електроприладів; 

Усвідомлювати 

необхідність та основні 

принципи енергозбереження в 

побуті. 

 

 

Види механічних коливань; 

гармонічні коливання;  період коливань 

математичного та пружинного 

маятника; механічні хвилі; довжина 

хвилі, інтерференція і дифракція хвиль, 

Визначати період 

коливань маятника, довжину 

електромагнітної хвилі за її 

частотою;   

Досліджувати залежність 
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Розділ 4 

Коливання та 

хвилі 

 

вільні електромагнітні коливання; 

коливальний контур; резонанс, 

вимушені електричні коливання, 

змінний струм, трансформатор, 

електромагнітні хвилі; світло, закони 

відбивання і заломлення світла, 

дисперсія світла, інтерференція, 

дифракція та поляризація світла, сила 

світла, освітленність, яскравість. 

перетворення енергії в коливальних 

системах; утворення й поширення 

механічних і електромагнітних хвиль; 

діапазони електромагнітних хвиль та їх 

властивості; сутність змінного струму 

як вимушених електромагнітних 

коливань, будову та принцип дії 

трансформатора;   пояснює на якісному 

рівні принципи дії електропобутових 

приладів і пристроїв (радіо, 

телекомунікаційних пристроїв тощо); 

суть хвильових властивостей світла: 

поширення світла в різних 

середовищах, розсіювання й 

поглинання світла; інтерференцію й 

дифракцію світлових хвиль; 

поляризацію й дисперсію світла. 

періоду коливань  маятника; 

Розв’язувати задачі на 

застосування  формули 

взаємозв’язку довжини, 

періоду й швидкості 

поширення хвилі; закони 

геометричної оптики, період 

дифракційної гратки, 

фотометричні величини; 

Представляти отримані 

результати графічно і за 

допомогою формул. Будувати 

зображення, одержані за 

допомогою дзеркал і лінз; 

Оцінювати важливість 

спостережень у всьому 

діапазоні електромагнітного 

спектра; можливості 

використання різних видів 

електромагнітних хвиль у 

техніці, на виробництві; 

застосування оптичних явищ 

у техніці й виробництві. 

Розділ 5 

Квантова фізика 

 

Стала Планка та її значення,  

швидкість поширення світла у вакуумі, 

повітрі й воді; рівняння Ейнштейна для 

фотоефекту;  радіоактивність, α- 

розпад, β-розпад, γ-випромінювання, 

період піврозпаду, термоядерний 

синтез, питома енергія зв'язку, 

енергетичний вихід ядерної реакції, 

кварки. 

 Сутність квантових постулатів 

Бора, енергетичні стани атома, 

положення хвильової і квантової теорії 

світла, рівняння Ейнштейна для 

фотоефекту; атомні і молекулярні 

спектри, протонно- нейтронну модель 

атомного ядра; стійкість ядер, альфа- і 

бета-розпади, дефект мас, формулу 

взаємозв’язку маси та енергії, способи 

забезпечення безпеки ядерних 

реакторів і АЕС, методи реєстрації 

елементарних частинок. 

 

Розв’язувати задачі на 

розрахунок енергії та 

імпульсу фотона, 

застосування формули 

Планка,  рівняння Ейнштейна 

для фотоефекту, квантових 

постулатів Н.Бора, енергію 

зв’язку атомного ядра, закон 

радіоактивного розпаду, 

взаємозв’язок маси та енергії. 

Оцінювати  історичні 

особливості розвитку вчення 

про світло, становлення 

квантової фізики. 
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2 Програма навчального предмета 

 
1. Механіка 

1.1. Основи кінематики 

Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. 

Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. Прискорення. 

Рівномірний і рівноприскорений рухи. Графіки залежності кінематичних 

величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах. 

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. 

Доцентрове прискорення. 

1.2. Основи динаміки 

Перший закон Ньютона. Інерційна система відліку. Принцип відносності 

Галілея. 

Маса. Сила. Другий закон Ньютона. Додавання сил. Третій закон Ньютона. 

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під 

дією сили тяжіння. 

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість. 

Сила пружності. Закон Гука. 

Сила тертя. 

Умови рівноваги тіла. Момент сили. 

1.3. Закони збереження в механіці 

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. 

Механічна робота. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Кінетична та 

потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. 

1.4. Елементи гідро- та аеростатики 

Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск рідини на 

дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл. 
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2. Молекулярна фізика і термодинаміка 

2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне 

обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Швидкість молекул газу. 

Дослід Штерна. 

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального 

газу. Температура та її вимірювання. Абсолютна шкала температур. 

Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клайперона). 

Ізопроцеси в газах. 

2.2. Основи термодинаміки 

Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. 

Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів. Робота в 

термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон 

термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. 

Адіабатний процес. 

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт 

корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення. Теплові двигуни і 

проблеми охорони навколишнього середовища. 

 2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл 

Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота 

пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Вологість повітря та її 

вимірювання. 

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні 

явища. 

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види 

деформацій. Модуль Юнга. 
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Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Питома теплота 

згоряння палива. 

Пояснення змін агрегатних станів речовини з точки зору молекулярно-

кінетичних уявлень. 

3. Електродинаміка 

3.1. Основи електростатики 

Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції 

полів. 

Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична 

проникність речовин. 

Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця 

потенціалів. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля. 

Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. 

З'єднання конденсаторів. 

Енергія електричного поля. 

3.2. Закони постійного струму 

Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон 

Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. 

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного 

струму. Закон Джоуля-Ленца. 

3.3. Електричний струму різних середовищах 

Електричний струм в металах. Електронна провідність металів. Залежність опору 

металів від температури. Надпровідність. 

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. 

Застосування електролізу. 

Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття 
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про плазму. 

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-

променева трубка. 

Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова 

електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від 

температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор. 

3.4. Магнітне поле, електромагнітна індукція 

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Ферромагнетики. 

Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної 

індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного 

поля. 

4.Коливання та хвилі 

4.1. Механічні коливання і хвилі 

Коливальний рух. Вільні й вимушені механічні коливання. Гармонічні 

коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. 

Математичний маятник, період коливань математичного маятника коливання ванта-

жу на пружині. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені 

коливання. Явище резонансу. 

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. 

Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом 

(частотою). 

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та 

ультразвуки. 

4.2. Електромагнітні коливання і хвилі 

Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення 

енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань 
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(формула Томсона). 

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор 

змінного струму. Електричний резонанс. 

Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані. 

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль. Принципи 

радіотелефонного зв'язку. 

 

4.5 Оптика 

Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. 

Закони відбивання світла. Побудова зображень, що дає плоске дзеркало. 

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. 

Повне внутрішнє відбивання. 

Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дають лінзи. 

Інтерференція світла та її практичне застосування. 

Дифракція світла. Дифракційна решітка та її використання для вимірювання 

довжини світлової хвилі. 

Дисперсія світла. 

Поляризація світла. 

 

 

5.Квантова фізика 

5.1. Світлові кванти 

Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. 

Застосування фотоефекту в техніці. 

Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Тиск світла. 

Дослід Лебедєва. 
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5.2. Атом та атомне ядро 

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. 

Випромінювання та поглинання світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. 

Спектральний аналіз. Лазер. 

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. 

Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. 

Радіоактивність. Альфа - і бета-частинки, гама-випромінювання. Методи 

реєстрації іонізуючого випромінювання. Поглинена доза іонізуючого 

випромінювання та його біологіч 
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3 Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів  з 

предмета «Фізика» 
Рівень 

навчальних 

досягнень 

Кіль

кість 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів 

1 2 3 

I.  
початковий 

1 
Вступник розпізнає основні фізичні об’єкти (механічні, теплові, 

електричні, магнітні, світлові, ядерні явища і процеси); 

   

виконує одно крокові завдання 

2 
Вступник фрагментарно відтворює незначну частину означень 

фізичних понять, формулювання законів і правил; 

виконує найпростіші завдання за зразком, припускаючи деякі 

помилки 

3 
Вступник фрагментарно відтворює незначну частину означень 

фізичних понять, формулювання законів і правил; 

виконує, хоча і з помилками, елементарні завдання за зразком 

II.  
середній 

4 

Вступник відтворює значну частину означень фізичних 

понять, формулювання законів і правил, при цьому можливі 

принципові помилки; 

виконує за зразком завдання з чітко заданими цілями і 

відомими йому засобами їх досягнення, реалізація яких 

складається з репродуктивних видів діяльності в невеликій 

кількості, але не завжди може проконтролювати правильність 

виконання застосованих дій 

5 

Вступник відтворює значну частину означень фізичних 

понять, формулювання законів і правил без суттєвих помилок; 

виконує за зразком завдання з чітко заданими цілями і 

відомими йому засобами їх досягнення, реалізація яких 

складається з репродуктивних видів діяльності в невеликій 

кількості, може перевірити правильність виконання застосованих 

дій 

6 

Вступник відтворює значну частину означень фізичних 

понять, формулювання тверджень і правил без суттєвих 

помилок; 

виконує за зразком завдання з чітко заданими цілями і 

відомими йому засобами їх досягнення, реалізація яких 

складається з репродуктивних видів діяльності в невеликій 

кількості, контролює правильність виконання застосованих дій 

III.  
достатній 

7 

Вступник в основному володіє навчальним матеріалом, а саме: 

відтворює означення більшості фізичних понять, розуміє 

зв’язки між ними, застосовує їх у стандартних ситуаціях; 

відтворює формулювання фізичних законів; 

відтворює в основному закони та формули, обґрунтування 

правил, виведення формул, але можливо не в повному обсязі; 

виконує, хоча і з неповним поясненням, типові завдання, в 

яких цілі задано чітко, вибір і реалізація засобів їх досягнення не 

потребує продуктивної діяльності; систематично контролює 

правильність виконання застосованих дій 

8 
Вступник достатньо володіє навчальним матеріалом, а саме: 

відтворює означення більшості фізичних понять, розуміє 

зв’язки між ними, застосовує їх у стандартних ситуаціях; 
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відтворює формулювання фізичних законів і правил; 

проводить обґрунтування використаних формул, правил, 

формул без логічних помилок, при цьому правильно посилається 

на твердження, що використовуються при розв’язуванні задач; 

виконує з повним поясненням типові завдання, в яких цілі 

задано чітко, вибір і реалізація засобів їх досягнення не потребує 

продуктивної діяльності; 

аналізує правильність одержаних результатів 

9 

Вступник вільно володіє навчальним матеріалом, а саме: 

відтворює означення фізичних понять, розуміє зв’язки між 

ними, застосовує їх у стандартних ситуаціях; 

відтворює формулювання фізичних законів і правил; 

проводить обґрунтування фізичних законів, правил, формул 

без логічних помилок, при цьому правильно посилається на 

твердження, що використовуються , може їх сформулювати; 

виконує з повним поясненням типові завдання, в яких цілі 

задано чітко, вибір і реалізація засобів їх досягнення не потребує 

продуктивної діяльності; 

володіє навиками самоконтролю 

 

IV.  
високий 

10 

Вступник міцно володіє навчальним матеріалом, а саме: 

відтворює означення фізичних понять, встановлює зв’язки між 

ними, застосовує їх у ситуаціях, що відрізняються від 

стандартних; 

відтворює формулювання фізичних законів, правил; 

проводить обґрунтування фізичних законів, правил, формул 

без логічних помилок, при цьому правильно посилається на 

твердження, що використовуються , виявляє недоліки в 

міркуваннях; 

виконує в межах навчальної програми завдання, в яких цілі 

задано чітко, пошук засобів їх досягнення та їх реалізація 

потребує реконструктивної діяльності, зокрема, вміє 

застосовувати вивчені закони, правила, формули для отримання 

окремих нових фактів, що містяться в задачах ; 

володіє навиками самоконтролю 

оцінює результати виконання завдань, хоча і несистематично 

11 

Вступник на високому рівні володіє навчальним матеріалом, а 

саме: 

відтворює означення фізичних понять, встановлює зв’язки між 

ними, застосовує їх у ситуаціях, що відрізняються від 

стандартних; 

відтворює формулювання фізичних законів, правил; 

проводить обґрунтування фізичних законів, правил, формул 

без логічних помилок, при цьому правильно посилається на 

твердження, що використовуються , бачить винятки, граничні 

випадки, розуміє основні ідеї і методи; 

виконує в межах навчальної програми завдання, в яких цілі 

задано чітко, пошук засобів їх досягнення та їх реалізація 

потребує продуктивної діяльності; 

володіє навиками самоконтролю, постійно оцінює результати 

виконання завдань 
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12 

Вступник  глибоко володіє навчальним матеріалом, а саме: 

відтворює означення фізичних понять, встановлює зв’язки між 

ними, застосовує їх і в нестандартних ситуаціях, проводить 

порівняння; 

відтворює формулювання фізичних законів, правил; 

проводить обґрунтування фізичних законів, правил, формул, 

при цьому може перевірити, чи справджується той чи інший я, 

що використовуються при доведенні, може навести контр 

приклади, розуміє різницю між доведенням твердження та його 

спростуванням, виявляє заховані припущення, розуміє основні 

ідеї і методи; 

уміє самостійно висувати і перевіряти гіпотези, здатний 

узагальнювати та систематизувати навчальний матеріал; 

якісно виконує стандартні і нестандартні завдання, зокрема, 

здатний уточнювати цілі завдання, проводити порівняння засобів 

їх досягнення; 

володіє навиками самоконтролю, якісно оцінює результати 

своєї пізнавальної діяльності. 

 

 

 

 

4 Форма та зміст вступного випробування 

Вступні іспити проводяться у формі усного опитування за 

екзаменаційними білетами. 

Кожен квиток складається з трьох завдань: двох теоретичних 

питань і розрахункової задачі. 

Для підготовки до відповіді абітурієнту дається 45 хвилин. 

Критерії оцінки: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт 

отримує чотири бали. 
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Т А Б Л И Ц Я 

переходу до 200-бальної системи оцінювання 
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