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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму вступних випробувань з фізики розроблено з урахуванням 

чинних програм з фізики  для 7–9 класів, затверджених Міністерством освіти 

і науки України за наказом №804 від 7.06.2017 року. Програма вступних 

випробувань з фізики складається з «Пояснювальної записки», «Програми 

навчального предмета», «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

абітурієнтів  з предмета «Фізика», «Літератури». 

Основна  мета   курсу  «Фізика»  по  даній програмі  -  це  

поглиблення, повторення  і  систематизація  вивченого  у  школі матеріалу  з  

даного предмета.  Цей  курс  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. 

      Предметом вивчення курсу «Фізика» є загальні фізичні закони, 

основні поняття ,формули,  основні методи розв’язування задач .     

Задачі вивчення предмета «Фізика»: 

- оволодіння вступниками системою фізичних знань, навичок і умінь, 

потрібних для успішного складання вступних випробувань у закладі фахової 

передвищої освіти і подальшого навчання; 

- інтелектуальний розвиток особистості, передусім розвиток у 

вступників логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, 

інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції. 

По завершенню базового курсу фізики учні: 

− мають базові знання про механічні, теплові, електричні, магнітні, 

світлові, ядерні явища і процеси, їх прояв у природі та застосування у 

практичній діяльності людей; 

− уміють використовувати понятійний апарат фізики для пояснення 

перебігу природних явищ, технологічних процесів, усвідомлюють межі 
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застосування фізичних моделей, законів і теорій; 

− уміють розв’язувати фізичні задачі та практичні життєві проблеми; 

− мають експериментальні вміння й дослідницькі навички; 

− критично мислять, застосовують набуті знання в практичній діяльності; 

− виявляють ставлення до ролі фізики в розвитку інших природничих 

наук, техніки і технологій, застосування досягнень фізики для раціонального 

природокористування й запобігання їхнього шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище і організм людини; 

− уявлення про фізичну картину світу, прояви моральності щодо 

використання наукового знання в життєдіяльності людини й 

природокористуванні. 

 

Програмні результати навчання у результаті підготовки абітурієнтів до 

вступних випробувань:  

 
 

   НАЗВА ТЕМИ ОСНОВНІ ЗНАННЯ ОСНОВНІ ВМІННЯ 

Розділ 1. 

ФІЗИКА ЯК 

ПРИРОДНИЧА НАУКА. 

ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ.  

 

 

Знати: 

характерні ознаки 

фізичних явищ, їх 

відмінність від 

біологічних, хімічних 

інших явищ; 

наводить приклади 

фізичних явищ, фізичних 

тіл та фізичних 

величин;знає символи та 

одиниці основних 

фізичних величин, 

розуміє основні 

положення атомно-

молекулярного вчення; 

розуміє відмінності між 

речовиною і полем. 

 

Вміти: 

записувати значення 

фізичної величини, 

використовувати префікси 

для утворення кратних і 

частинних одиниць; 

користуватися 

найпростішими засобами 

вимірювання, визначати 

ціну поділки шкали; 

порівнювати значення 

фізичних величин; 

вимірювати лінійні 

розміри тіл, об’єми 

твердих тіл, рідин і сипких 

матеріалів; 

проводити досліди 

(індивідуально та в групі) 
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 за власним планом або за 

інструкцією з допомогою 

вчителя, аналізувати 

результати, робить 

висновки 

Розділ 2. 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ 

Знати: 

 види механічного руху; 

володіє поняттям, 

формулює визначення 

фізичної величини 

(швидкість, період 

обертання, переміщення, 

амплітуда коливань, 

період та частота 

коливань) і вміє обрати її 

одиницю; 

називає вживані одиниці 

часу, шляху, швидкості, 

періоду обертання, 

періоду та частоти 

коливань; 

описує фізичну величину 

відповідно до 

узагальнених планів; 

розуміє відносність руху. 

 
 

Вміти: 

 застосовувати поняття 

«матеріальна точка» та 

визначати межі 

застосування цієї фізичної 

моделі; 

розрізняти види 

механічного руху за 

формою траєкторії та 

характером руху тіла;  

уміє описати механічний 

рух графічно й аналітично 

і провести його аналіз; 

розрахувати пройдений 

тілом шлях, визначає 

швидкість руху, період 

обертання, частоту 

коливань нитяного 

маятника під час 

розв’язання фізичних 

задач різного типу; 

представляти результати 

вимірювань у вигляді 

таблиць і графіків; 
 

Розділ 3. 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. 

СИЛА 

Знати:  

 фізичні явища і процеси 

(інерція, деформація, 

тяжіння, тертя, тиск); 

володіє поняттям, 

формулювати визначення 

фізичної величини (маса, 

густина речовини, сила,  

коефіцієнт тертя, тиск, 

сила тиску) та вміє 

обрати її одиницю; 

 умову  плавання тіл; 

пояснювати причини 

Вміти: 

Формулювати закони Гука, 

Паскаля, Архімеда, умови 

плавання тіл, формули 

сили тяжіння, ваги тіла, 

сили тертя ковзання, сили 

тиску, виштовхувальної 

сили під час розв’язування 

різних видів чи типів задач 

і виконання лабораторних 

робіт; 

графічно зображувати 

сили; 
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виникнення 

атмосферного тиску та 

його залежність від 

висоти, 

залежність сили 

пружності від 

деформації; 

залежність тиску на дно і 

стінки посудини від 

висоти стовпчика й 

густини рідини; 

 будову та принцип дії 

динамометра, манометра, 

барометра, терезів 
 

користуватися 

динамометром, терезами; 

читати покази шкали 

манометра, барометра;  

. 
 

Розділ 4. 

МЕХАНІЧНА 

РОБОТА ТА 

ЕНЕРГІЯ 

Знати: 

 поняття, формулювати 

визначення фізичної 

величини (механічна 

робота, потужність, 

кінетична і потенціальна 

енергія, момент сили, 

коефіцієнт корисної дії) і  

обрати її одиницю; 

розуміти сутність закону 

збереження механічної 

енергії, умову рівноваги 

важеля, принцип дії 

простих механізмів;  

різновиди важеля. 

 

Вміти: 

застосовувати закон 

збереження енергії та 

формули роботи, 

потужності, ККД простого 

механізму, кінетичної 

енергії тіла, потенціальної 

енергії тіла, піднятого над 

поверхнею Землі, 

деформованого тіла, 

моменту сили під час 

розв’язування задач різних 

типів ; 

користуватися простими 

механізмами (важіль, 

нерухомий та рухомий 

блоки, похила площина);  

Розділ 5. 

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 

Знати: 

 властивості теплового 

руху; особливості руху 

атомів i молекул 

речовини в різних 

агрегатних станах 

речовини; фізичні 

властивості твердих тіл, 

рідин і газів; 

 визначення фізичної 

Вміти: 

застосовувати набуті 

знання в процесі 

розв’язування задач різних 

типів; застосовувати 

рівняння теплового 

балансу; 

аналізувати графіки 

теплових процесів; 

пояснювати принцип дії 
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величини (температура, 

внутрішня енергія, 

кількість теплоти, питома 

теплоємність, питома 

теплота плавлення, 

пароутворення, згорання 

палива) та їхні одиниці; 

 способи вимірювання 

температури; принципи 

побудови температурної 

шкали Цельсія; два 

способи зміни 

внутрішньої енергії тіла; 

види теплообміну; види 

теплових машин; 

 графіки теплових 

процесів (нагрівання/ 

охолодження, плавлення/ 

тверднення, 

пароутворення/ 

конденсація); залежність 

розмірів фізичних тіл від 

температури 

теплових двигунів; 

користуватися 

термометром, 

калориметром; 

визначати переваги і 

недоліки впливу теплових 

машин та інших засобів 

теплотехніки на довкілля; 

усвідомлювати 

необхідність використання 

енергозбережувальних 

технологій; 

 

Розділ 6. 

ЕЛЕКТРИЧНІ 

ЯВИЩА. 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ 

СТРУМ 

Знати: 

 поняття електричного 

заряду, механізми 

електризації, характер 

взаємодії заряджених тіл; 

розуміти природу 

електричного струму в 

різних середовищах; 

 визначення фізичної 

величини (сила струму, 

напруга, опір провідника, 

робота і потужність 

електричного струму, 

електрохімічний 

еквівалент) і їхні 

одиниці; закони Кулона, 

збереження електричного 

заряду, Ома для ділянки 

кола, Джоуля–Ленца, 

Вміти: 

застосовувати закони 

Кулона, збереження 

електричного заряду, Ома 

для ділянки кола, Джоуля–

Ленца, Фарадея для 

електролізу, формули сили 

струму, напруги, опору для 

послідовного й 

паралельного з’єднання 

провідників, залежності 

опору провідника від його 

довжини, площі перерізу 

та питомого опору 

матеріалу, роботи і 

потужності електричного 

струму в процесі 

розв’язування фізичних 

задач різних типів; 
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Фарадея для електролізу; 

 умови виникнення 

електричного струму; 

 види електричного 

розряду в газах. 

 

графічно зображати 

електричне поле; 

креслить схеми простих 

електричних кіл; 

складати прості електричні 

кола; 

користуватися 

вимірювальними 

приладами для визначення 

сили струму, напруги, 

опору; 

розраховувати спожиту 

електричну енергію за 

допомогою побутового 

лічильника електроенергії; 

 

Розділ 7. 

МАГНІТНІ ЯВИЩА 

Знати: 

 механізми магнітної 

взаємодії, 

електромагнітної 

індукції, магнітної 

левітації; 

матеріальність 

магнітного поля, гіпотезу 

Ампера; 

володіти поняттям, 

формулювати визначення 

фізичної величини 

(індукція магнітного 

поля) та її одиниці; 

 досліди Ерстеда, 

Фарадея, принцип дії 

електромагніту, 

електродвигуна, 

електровимірювальних 

приладів; 

 прояви магнітного поля 

Землі. 

 

 

 

Вміти: 

застосовувати формулу 

сили Ампера під час 

розв’язування задач різних 

типів; 

графічно зображувати 

магнітне поле; 

визначати напрямки 

індукції магнітного поля, 

сили Ампера, індукційного 

струму; 

складати електромагніт. 
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Розділ 8. 

СВІТЛОВІ ЯВИЩА 

Знати: 

 поняття світлового 

променю, точкового 

джерела світла, тонкої 

лінзи;  

 визначення фізичної 

величини (фокусна 

відстань, оптична сила 

лінзи, показник 

заломлення світла); 

закони прямолінійного 

поширення, відбивання й 

заломлення світла; 

принцип дії 

найпростіших оптичних 

приладів; 

вади зору, способи їхньої 

корекції, методи 

профілактики 

захворювань органів 

зору; 

одиниці оптичної сили та 

фокусної відстані лінзи, 

спектральний склад 

білого світла, причини 

різнобарв’я. 

Вміти: 

застосовувати закони 

прямолінійного 

поширення, відбивання й 

заломлення світла, 

формулу тонкої лінзи під 

час розв’язування задач 

різних типів; 

пояснювати причини 

сонячних i місячних 

затемнень; 

указувати хід променів під 

час побудови зображень, 

отриманих за допомогою 

плоского дзеркала і тонкої 

лінзи; 

вимірювати фокусну 

відстань та визначає 

оптичну силу лінзи. 

 

 

Розділ 9. 

МЕХАНІЧНІ ТА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ 

ХВИЛІ 

Знати: 

 поняття хвильового 

процесу, умови 

утворення механічних та 

електромагнітних хвиль; 

 визначення фізичної 

величини (довжини і 

частоти хвилі, гучності 

звуку та висоти тону);   

 фізичні основи сучасних 

бездротових засобів 

зв’язку та комунікацій, 

залежність властивостей 

електромагнітних хвиль 

від частоти. 

 

Вміти: 

використовувати формули 

взаємозв’язку довжини, 

частоти й швидкості 

поширення хвилі, 

швидкості поширення 

хвилі для розв’язування 

задач різних типів; 

порівнювати  властивості 

звукових та 

електромагнітних хвиль 

різних частот. 

оцінювати вплив вібрацій і 

шумів на живі організми; 
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Розділ 10. 

ФІЗИКА АТОМА ТА 

АТОМНОГО ЯДРА. 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ 

АТОМНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 

Знати: 

сучасні моделі атома та 

ядра; 

досліди Резерфорда, 

йонізаційної дії 

радіоактивного 

випромінювання; поняття 

радіоактивності, ізотопу, 

періоду піврозпаду й 

активності радіонукліда, 

ядерної та термоядерної 

реакцій; 

механізм ланцюгових 

ядерних реакцій; 

принцип дії ядерного 

реактора; механізми 

ядерних процесів у 

Сонця й зір; 

про вплив 

радіоактивного 

випромінювання на живі 

організми. 

 

Вміти: 

пояснювати йонізаційну 

дію радіоактивного 

випромінювання; 

користуватися дозиметром 

(за наявності); 

усвідомлювати переваги, 

недоліки і перспективи 

розвитку атомної 

енергетики, можливості 

використання 

термоядерного синтезу; 

оцінювати доцільність 

використання атомної 

енергетики та її вплив на 

екологію, ефективність 

методів захисту від впливу 

радіоактивного 

випромінювання 

Розділ 11. 

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. 

ЗАКОНИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Знати: 

 характеристики і 

властивості 

рівноприскореного руху; 

поняття інерціальної 

системи відліку, 

прискорення, імпульсу 

тіла, прискорення 

вільного падіння; 

перший, другий та третій 

закони Ньютона, закон 

всесвітнього тяжіння, 

закон збереження 

імпульсу; 

 універсальний характер 

законів збереження в 

природі; 

основні закони і 

Вміти: 

застосовувати набуті 

знання, формули 

прискорення, імпульсу 

тіла, рівняння 

прямолінійного 

рівноприскореного руху, 

законів Ньютона, законів 

збереження механічної 

енергії та імпульсу в 

процесі розв’язування 

фізичних задач різних 

типів ; 

характеризувати рух під 

дією кількох сил (у 

вертикальному та 

горизонтальному 

напрямках і по похилій 
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закономірності, що 

характеризують 

механічний рух і 

взаємодію, тепловий рух, 

взаємодію електрично 

заряджених тіл; 

історію розвитку 

фізичної картини світу; 

роль фізики як 

фундаментальної науки 

сучасного 

природознавства; 

сучасну фізичну картину 

світу. 

 

 

площині); 

будувати графіки 

залежності швидкості та 

переміщення від часу для 

прямолінійного 

рівноприскореного руху; 

застосовувати закони 

збереження для пояснення 

фізичних явищ і процесів; 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Розділ 1. 

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ 

 

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. 

Початкові відомості про будову атома. Фізичні тіла й фізичні явища. 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних 

величин. 

Розділ 2. 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. 

Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Прямолінійний 

рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки руху. Прямолінійний 

нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники. 

 

Розділ 3. 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини. Взаємодія тіл. 

Сила. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр. Додавання сил. 

Рівнодійна. Графічне зображення сил. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці. 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Манометри. 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри. 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. 

 

Розділ 4. 

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ 

 

Механічна робота. Потужність. Механічна енергія та її види. 

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне 

застосування. 

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умова  рівноваги важеля. 

Коефіцієнт корисної дії простих механізмів. 
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Розділ 5. 

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 

 

Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна 

шкала. Теплова рівновага. Залежність розмірів фізичних тіл від температури. 

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла. Види 

теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при 

нагріванні/охолодженні тіла. 

Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості 

теплоти при плавленні/твердненні тіл. 

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при 

пароутворенні/конденсації. 

Кипіння. Температура кипіння. Рівняння теплового балансу. 

Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива. 

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. 

 

Розділ 6. 

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди 

електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон 

збереження електричного заряду. 

Електричне поле. Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, 

напівпровідники, діелектрики. Струм у металах. 

Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи. 

Сила струму. Амперметр. Електрична напруга. Вольтметр. 

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі 

перерізу та матеріалу. Реостати. 

Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. 

Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля–Ленца. 

Електронагрівальні прилади. 

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон 

Фарадея для електролізу. Електричний струм у газах. 
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Розділ 7. 

МАГНІТНІ ЯВИЩА 

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. 

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі 

струмом. Індукція магнітного поля. Сила Ампера. 

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера. 

Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі. 

Електромагніти. Магнітна левітація. Електродвигуни, гучномовці. 

Електровимірювальні прилади. Явище електромагнітної індукції. Досліди 

Фарадея. Індукційний електричний струм. Генератори індукційного струму. 

Промислові джерела електричної енергії. 

 

Розділ 8. 

СВІТЛОВІ ЯВИЩА 

Світлові явища. Швидкість поширення світла. Світловий промінь. 

Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення. 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало. 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла. 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів. 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. 

Отримання зображень за допомогою лінзи. 

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. 

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. 

 

Розділ 9. 

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 

Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі. Швидкість 

поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота 

тону. Інфра- та ультразвуки. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. 

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. 

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала 

електромагнітних хвиль. 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій. 
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Розділ 10. 

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ 

АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель 

ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів. 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і 

властивості. Період піврозпаду радіонукліда. 

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний 

фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання. 

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. 

Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми 

атомної енергетики. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір. 

 

Розділ 11. 

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного 

рівноприскореного руху. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона. 

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією 

сили тяжіння. 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах 

і по похилій площині). 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Фізичні 

основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики. 

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. 

Фундаментальні взаємодії в природі. 

Межі застосування фізичних законів і теорій. 

Фундаментальний характер законів збереження в природі.Прояви законів 

збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах. 

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та 

науково-технічний прогрес. 
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ІІІ Критерії оцінювання навчальних досягнень 

абітурієнтів  з предмета «Фізика» 
Рівень 

навчальних 

досягнень 

Кількіс

ть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів 

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; 



18 

 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Кількіс

ть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів 

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; 

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 
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Рівень 

навчальних 

досягнень 

Кількіс

ть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів 

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 

 

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. 
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ІV ФОРМА ТА ЗМІСТ ТЕСТУВАННЯ З ФІЗИКИ 

 НА БАЗІ БАЗОВОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

 

Вступні випробування, які проведені у формі тестування, мають шанс 

бути справді чесними, з однаковими умовами для всіх, такими, які надають 

достовірну інформацію про рівень підготовки абітурієнтів. 

Тестування відбувається у письмовій формі, триває 1 годину.  

Тести містять завдання трьох рівнів. Для кожного завдання першого 

рівня запропоновано три варіанти відповіді, з яких тільки один варіант 

правильний. 

 Завдання 1.1–1.7з вибором однієї правильної відповіді – це завдання, 

розраховані на засвоєння основних понять, репродуктивне відображення 

навчального матеріалу, нескладні розрахунки.  

Завдання 2.1 – якісна задача- запитання. Відповідаючи письмово на 

якісне запитання, абітурієнт повинен дати повну обґрунтовану відповідь.  

Завдання 2.2 – задача, виконання якої перевіряє вміння абітурієнтів 

розв’язувати типові задачі, при цьому не вимагається розгорнутого запису 

розв’язування. Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт 

правильно записав кінцеву формулу та кінцеве числове значення .  

Завдання 2.3– це задачі комбінованого типу. 

Під час оцінювання враховуються основні вимоги щодо оформлення 

розв’язку задачі, а саме: запис умови задачі в скороченому вигляді; пе-

реведення одиниць фізичних величин в одиниці Міжнародної системи 

одиниць; чітке виконання рисунка, графіка, схеми; стисле пояснення 

обраного методу розв’язання задачі; логічна послідовність вибору фізичних 

формул і виведення кінцевої формули; перевірка одиниць шуканої величини; 

математичне обчислення значення шуканої величини; аналіз і перевірка 

вірогідності отриманого результату. 
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                                           КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 
1. Максимальна кількість балів, яку можна набрати,  

      правильно розв’язавши усі завдання                               - 20 балів 

 

2. За кожне правильно виконане завдання 1.1-7.1  

      абітурієнт одержує                                                             - 1 бал 

 

3. За кожне правильно виконане завдання 2.1 

      абітурієнт одержує        -  3 бали 

 

4. За правильно виконане завдання 2.2 

      абітурієнт одержує                                                             -  4 бал 

 

5. За правильно виконане завдання 2.3 

      абітурієнт одержує                                                             -  6балів 

 

Т А Б Л И Ц Я 

переходу до 12-бальної системи оцінювання 

Кількість балів за результатами 

тестування  
Оцінка у 12-бальній системі 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5-6 5 

7  6 

8-10  7 

11-12  8 

 13-14  9 

15-16  10 

17-18  11 

19-20 12 
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Т А Б Л И Ц Я 

переходу до 200-бальної системи оцінювання 
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