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ПРОГРАМА  

Співбесіди з фізики  

для вступу на навчання для здобуття ступеня Бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Програму співбесіди з фізики укладено на основі програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з фізики. 

Матеріал програми співбесіди з фізики поділено на п’ять тематичних блоків: 

“Механіка”, “Молекулярна фізика та термодинаміка”, “Електродинаміка”, 

“Коливання і хвилі. Оптика”, “Елементи теорії відносності. 

Квантова фізика”, які, в свою чергу, розподілено за ключовими елементами 

змісту фізичного складника курсу «Фізика і астрономія» для закладів загальної 

середньої освіти. 

Мета співбесіди з фізики полягає в тому, щоб оцінити навчальні досягнення 

абітурієнта: 

- встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання 

законів фізики, фундаментальних фізичних експериментів та лабораторних 

фізичних демонстрацій і експериментів; 

- застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що 

вивчаються в курсі фізики закладів загальної середньої освіти; 

визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та 

процесів, межі застосування фізичних законів; 

- використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу 

(якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо); 

- складати план практичних дій щодо виконання експерименту, 

користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати 

дослідження, у тому числі з урахуванням похибок, робити висновки щодо 

отриманих результатів; 

- пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних 

приладів з фізичної точки зору; 

- аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити 

висновки; 

- правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Змістом вимог до оцінювання є виявлення та оцінювання навчальних 

досягнень абітурієнтів, які структуровані у навчальних програмах з фізики. 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності, 

абітурієнти можуть бути рекомендовані або не рекомендовані до зарахування. 

Якщо абітурієнт не називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, явище 

тощо), не виконує елементарні завдання, не повторює інформацію, операції, дії, 

засвоєні ним у процесі навчання, не здатний розв’язувати завдання за зразком, то 

він не рекомендований до зарахування. 

Якщо абітурієнт самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє 

виконувати основні операції, застосовує алгоритм дій, здатний самостійно 

орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, 

пропонувати розв’язання завдань (як мінімум середнього рівня), то він 

рекомендований до зарахування. 
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