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ПРОГРАМА  

вступного випробування  

з фізики  

для вступу на навчання для здобуття ступеня Бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Програму вступного випробування з фізики укладено на основі програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. 

Матеріал програми вступного випробування 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 вступного випробування 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. 

Вступне випробування проводиться у формі письмового тестування.  



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Комплект включає в себе 38 завдань для проведення вступного випробування з 

фізики у формі письмового тестування. Зміст завдань відповідає програмі шкільного 

курсу фізики. Завдання оцінюються за поданою схемою з урахуванням наведеного 

розв’язання. Максимальна кількість набраних балів – 65. Переведення балів у шкалу 100-

200 балів здійснюється за поданою таблицею переведення. 

 

Схема нарахування балів вступного випробування з фізики 

№ 

завдання 
Схема нарахування балів 

1–24 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;  

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,   або вказано більше однієї відповіді,    

або відповіді на завдання не надано. 

25–28 

0, 1, 2, 3  або 4 бали: 

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 

0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку 

та/або колонці; 

0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної 

пари») або відповіді на завдання не надано. 

29–33 

0 або 2 бали: 

2 бали, якщо вказано правильну відповідь та здійснено відповідні числові 

розрахунки; 

1 бал, якщо вказано правильну відповідь або здійснено відповідні числові 

розрахунки; 

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано. 

34–38 

0 або 3 бали: 

3 бали, якщо вказано правильну відповідь та здійснено відповідні числові 

розрахунки; 

2 бали, якщо здійснено відповідні числові розрахунки; 

1 бал, якщо вказано правильну відповідь та здійснено відповідні числові 

розрахунки; 

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано. 

 

Таблиця переведення балів у шкалу 100-200 балів 
0-65 0–9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

100-200 не склав 100 104 107 111 114 117 119 122 124 127 129 

 

0-65 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

100-200 131 133 136 138 140 142 144 146 148 150 152 153 155 157 158 

 

0-65 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

100-

200 
159 161 163 164 166 168 170 172 173 175 177 178 180 181 182 

 

0-65 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

100-

200 
183 185 186 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

 

Виконання тестових завдань розраховано на 3 академічні години. Якщо абітурієнт 

набрав менше 100 балів – він не склав випробування, якщо 100 балів і більше – склав. 
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