


Програма вступних випробувань з фізики складена на основі чинної 

програми з фізики для 7–11 класів (рівень В) загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ 

від 22.08.2001 № 1/11-3580).  

Матеріал програми вступних випробувань 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 розділами і 

темами. 

 

І. МЕТАВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФІЗИКИ 

 

Метою вступних випробувань з фізики є визначення умінь ступників 

до вищих навчальних закладів, а саме:  

 встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі 

знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;  

 застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що 

вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;  

 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, робити висновки щодо отриманих результатів;  

 пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів і 

вимірювальних приладів з фізичної точки зору;  

 аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити 

висновки;  

 правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.  

 

 

ІІІІ..ЗЗММІІССТТ    ППРРООГГРРААММООВВООГГОО  ММААТТЕЕРРІІААЛЛУУ  

11..  ММееххааннііккаа  

11..11..  ООссннооввии  ккііннееммааттииккии  

ММееххааннііччнниийй  рруухх..  ССииссттееммаа  ввііддллііккуу..  ВВііддннооссннііссттьь  ррууххуу..  ММааттееррііааллььннаа  ттооччккаа..  

ТТррааєєккттооррііяя..  ШШлляяхх  іі  ппееррееммііщщеенннняя..  ШШввииддккііссттьь..  ДДооддаавваанннняя  шшввииддккооссттеейй..  

ННееррііввннооммііррнниийй  рруухх..  ССеерреедднняя  іі  ммииттттєєвваа  шшввииддккііссттьь..  РРііввннооммііррнниийй  іі  

ррііввннооппррииссккоорреенниийй  ррууххии..  ППррииссккоорреенннняя..  ГГррааффііккии  ззааллеежжннооссттіі  ккііннееммааттииччнниихх  

ввееллииччиинн  ввіідд  ччаассуу  ппррии  ррііввннооммііррннооммуу  іі  ррііввннооппррииссккооррееннооммуу  ррууххаахх..  

РРііввннооммііррнниийй  рруухх  ппоо  ккооллуу..  ППееррііоодд  іі  ччаассттооттаа..  ЛЛііннііййннаа  іі  ккууттоовваа  шшввииддккооссттіі..  

ДДооццееннттррооввее  ппррииссккоорреенннняя..  

  



11..22..  ООссннооввии  ддииннааммііккии  

ППеерршшиийй  ззааккоонн  ННььююттооннаа..  ІІннееррццііааллььнніі  ссииссттееммии  ввііддллііккуу..  ППррииннцциипп  

ввііддннооссннооссттіі  ГГааллііллееяя..  

ВВззааєєммооддііяя  ттіілл..  ММаассаа..  ССииллаа..  ДДооддаавваанннняя  ссиилл..  ДДррууггиийй  ззааккоонн  ННььююттооннаа..  

ТТррееттіійй  ззааккоонн  ННььююттооннаа..  

ГГррааввііттааццііййнніі  ссииллии..  ЗЗааккоонн  ввссеессввііттннььооггоо  ттяяжжіінннняя..  ССииллаа  ттяяжжіінннняя..  РРуухх  ттііллаа  

ппіідд  ддіієєюю  ссииллии  ттяяжжіінннняя..  

ВВааггаа  ттііллаа..  ННееввааггооммііссттьь..  РРуухх  шшттууччнниихх  ссууппууттннииккіівв..  ППеерршшаа  ккооссммііччннаа  

шшввииддккііссттьь..  

ССииллаа  ппрруужжннооссттіі..  ЗЗааккоонн  

ГГууккаа..  ССииллаа  ттееррттяя..  

ККооееффііцціієєннтт  ттееррттяя..  

ММооммееннтт  ссииллии..  УУммооввии  ррііввннооввааггии  ттііллаа..  ВВииддии  ррііввннооввааггии..  

  

11..33..  ЗЗааккооннии  ззббеерреежжеенннняя  вв  ммееххааннііцціі..  

ЕЕллееммееннттии  ммееххааннііккии  ррііддиинн  ттаа  ггааззіівв  

ІІммппууллььсс  ттііллаа..  ЗЗааккоонн  ззббеерреежжеенннняя  ііммппууллььссуу..  РРееааккттииввнниийй  рруухх..  

ММееххааннііччннаа  ррооббооттаа..  ККііннееттииччннаа  ттаа  ппооттееннццііааллььннаа  ееннееррггііяя..  ЗЗааккоонн  ззббеерреежжеенннняя  

ееннееррггііїї  вв  ммееххааннііччнниихх  ппррооццеессаахх..  ППооттуужжннііссттьь..  ККооееффііцціієєннтт  ккооррииссннооїї  ддііїї..  ППррооссттіі  

ммееххааннііззммии..  

ТТиисскк..  ЗЗааккоонн  ППаассккаалляя  ддлляя  ррііддиинн  ттаа  ггааззіівв..  ААттммооссффееррнниийй  ттиисскк..  ТТиисскк  

ннееррууххооммооїї  ррііддииннии  ннаа  дднноо  іі  ссттііннккии  ппооссууддииннии..  ААррххііммееддоовваа  ссииллаа..  УУммооввии  

ппллаавваанннняя  ттіілл..  

  

22..  ММооллееккуулляяррннаа  ффііззииккаа  іі  ттееррммооддииннааммііккаа  

  

22..11..  ООссннооввии  ммооллееккуулляяррнноо--ккііннееттииччннооїї  ттееооррііїї  

ООссннооввнніі  ппооллоожжеенннняя  ммооллееккуулляяррнноо--ккііннееттииччннооїї  ттееооррііїї  ттаа  їїхх  ддооссллііддннее  

ооббґґррууннттуувваанннняя..  ММаассаа  іі  ррооззмміірр  ммооллееккуулл..  ССттааллаа  ААввооггааддрроо..  ССеерреедднняя  ккввааддррааттииччннаа  

шшввииддккііссттьь  ттееппллооввооггоо  ррууххуу  ммооллееккуулл..  ДДоосслліідд  ШШттееррннаа..  

ІІддееааллььнниийй  ггаазз..  ООссннооввннее  ррііввнняянннняя  ммооллееккуулляяррнноо--ккііннееттииччннооїї  ттееооррііїї  

ііддееааллььннооггоо  ггааззуу..  ТТееммппееррааттуурраа  ттаа  їїїї  ввииммііррюювваанннняя..  ШШккааллаа  ааббссооллююттнниихх  

ттееммппееррааттуурр..  

РРііввнняянннняя  ссттааннуу  ііддееааллььннооггоо  ггааззуу..  ІІззооппррооццеессии  вв  ггааззаахх..  

  

22..22..  ООссннооввии  ттееррммооддииннааммііккии  

ТТееппллооввиийй  рруухх..  ВВннууттрріішшнняя  ееннееррггііяя  ттаа  ссппооссооббии  їїїї  ззммііннии..  ККііллььккііссттьь  ттееппллооттии..  

ППииттооммаа  ттееппллооєєммннііссттьь  ррееччооввииннии..  РРооббооттаа  вв  ттееррммооддииннааммііцціі..  ЗЗааккоонн  ззббеерреежжеенннняя  

ееннееррггііїї  вв  ттееппллооввиихх  ппррооццеессаахх  ((ппеерршшиийй  ззааккоонн  ттееррммооддииннааммііккии))..  ЗЗаассттооссуувваанннняя  

ппеерршшооггоо  ззааккооннуу  ттееррммооддииннааммііккии  ддоо  ііззооппррооццеессіівв..  ААддііааббааттнниийй  ппррооццеесс..  

ННееооббооррооттннііссттьь  ттееппллооввиихх  ппррооццеессіівв..  ППррииннцциипп  ддііїї  ттееппллооввиихх  ддввииггуунніівв..  

ККооееффііцціієєннтт  ккооррииссннооїї  ддііїї  ттееппллооввооггоо  ддввииггууннаа  іі  ййооггоо  ммааккссииммааллььннее  ззннааччеенннняя..  

  

22..33..  ВВллаассттииввооссттіі  ггааззіівв,,  ррііддиинн  іі  ттввееррддиихх  ттіілл  

ППааррооууттввоорреенннняя  ((ввииппааррооввуувваанннняя  ттаа  ккииппіінннняя))..  ККооннддееннссааццііяя..  ППииттооммаа  ттееппллооттаа  



ппааррооууттввоорреенннняя..  ННаассииччееннаа  іі  ннееннаассииччееннаа  ппаарраа,,  їїххнніі  ввллаассттииввооссттіі..  ВВііддннооссннаа  

ввооллооггііссттьь  ппооввііттрряя  ттаа  їїїї  ввииммііррюювваанннняя..  

ППллааввллеенннняя  іі  ттввееррддннеенннняя  ттіілл..  ППииттооммаа  ттееппллооттаа  ппллааввллеенннняя..  ТТееппллооттаа  

ззггоорряянннняя  ппааллиивваа..  РРііввнняянннняя  ттееппллооввооггоо  ббааллааннссуу  ддлляя  ннааййппррооссттіішшиихх  ттееппллооввиихх  

ппррооццеессіівв..  

ППооввееррххннееввиийй  ннааттяягг  ррііддиинн..  ССииллаа  ппооввееррххннееввооггоо  ннааттяяггуу..  ЗЗммооччуувваанннняя..  

ККааппіілляяррнніі  яяввиищщаа..  

ККррииссттааллііччнніі  ттаа  ааммооррффнніі  ттііллаа..  ММееххааннііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ттввееррддиихх  ттіілл..  ВВииддии  

ддееффооррммаацціійй..  ММооддуулльь  ЮЮннггаа..  

  

  

33..  ЕЕллееккттррооддииннааммііккаа  

  

33..11..  ООссннооввии  ееллееккттррооссттааттииккии  

ЕЕллееккттррииччнниийй  ззаарряядд..  ЗЗааккоонн  ззббеерреежжеенннняя  ееллееккттррииччннооггоо  ззаарряяддуу..  ЗЗааккоонн  ККууллооннаа..  

ЕЕллееккттррииччннее  ппооллее..  ННааппрруужжееннііссттьь  ееллееккттррииччннооггоо  ппоолляя..  ППррииннцциипп  ссууппееррппооззииццііїї  

ппоолліівв..  

ППррооввііддннииккии  ттаа  ддііееллееккттррииккии  вв  ееллееккттррооссттааттииччннооммуу  ппоолліі..  ДДііееллееккттррииччннаа  

ппррооннииккннііссттьь  ррееччооввиинн..  

РРооббооттаа  ееллееккттррииччннооггоо  ппоолляя  ппррии  ппееррееммііщщеенннніі  ззаарряяддуу..  ППооттееннццііаалл  іі  ррііззннииццяя  

ппооттееннццііаалліівв..  ННааппррууггаа..  ЗЗвв''яяззоокк  ммііжж  ннааппррууггооюю  іі  ннааппрруужжееннііссттюю  ооддннооррііддннооггоо  

ееллееккттррииччннооггоо  ппоолляя..  

ЕЕллееккттррооєєммннііссттьь..  ККооннддееннссааттооррии..  ЕЕллееккттррооєєммннііссттьь  ппллооссккооггоо  ккооннддееннссааттоорраа..  

ЗЗ''єєддннаанннняя  ккооннддееннссааттоорріівв..  

ЕЕннееррггііяя  ееллееккттррииччннооггоо  ппоолляя..  

33..22..  ЗЗааккооннии  ппооссттііййннооггоо  ссттррууммуу  

ЕЕллееккттррииччнниийй  ссттрруумм..  УУммооввии  ііссннуувваанннняя  ееллееккттррииччннооггоо  ссттррууммуу..  ССииллаа  

ссттррууммуу..  ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ддіілляяннккии  ккооллаа..  ООппіірр  ппррооввііддннииккіівв..  ППооссллііддооввннее  ттаа  

ппааррааллееллььннее  зз''єєддннаанннняя  ппррооввііддннииккіівв..  ЕЕллееккттрроорруушшііййннаа  ссииллаа..  ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  

ппооввннооггоо  ккооллаа..  РРооббооттаа  іі  ппооттуужжннііссттьь  ееллееккттррииччннооггоо  ссттррууммуу..  ЗЗааккоонн  ДДжжооуулляя--

ЛЛееннццаа..  

33..33..  ЕЕллееккттррииччнниийй  ссттрруумм  уу  ррііззнниихх  ссееррееддооввиищщаахх  

ЕЕллееккттррииччнниийй  ссттрруумм  вв  ммееттааллаахх..  ЕЕллееккттррооннннаа  ппррооввііддннііссттьь  ммееттаалліівв..  

ЗЗааллеежжннііссттьь  ооппоорруу  ммееттаалліівв  ввіідд  ттееммппееррааттууррии..  ННааддппррооввііддннііссттьь..  

ЕЕллееккттррииччнниийй  ссттрруумм  уу  ррооззччииннаахх  іі  ррооззппллаавваахх  ееллееккттррооллііттіівв..  ЗЗааккооннии  

ееллееккттррооллііззуу..  ЗЗаассттооссуувваанннняя  ееллееккттррооллііззуу..  

ЕЕллееккттррииччнниийй  ссттрруумм  уу  ггааззаахх..  ННеессааммооссттііййнниийй  іі  ссааммооссттііййнниийй  ррооззрряяддии..  

ППоонняяттттяя  ппрроо  ппллааззммуу..  

ЕЕллееккттррииччнниийй  ссттрруумм  уу  ввааккуууумміі..  ТТееррммооееллееккттррооннннаа  ееммііссііяя..  ДДііоодд..  

ЕЕллееккттрроонннноо--ппррооммееннеевваа  ттррууббккаа..  

ЕЕллееккттррииччнниийй  ссттрруумм  уу  ннааппііввппррооввііддннииккаахх..  ВВллаассннаа  ттаа  ддоомміішшккоовваа  

ееллееккттррооппррооввііддннііссттьь  ннааппііввппррооввііддннииккіівв..  ЗЗааллеежжннііссттьь  ооппоорруу  ннааппііввппррооввііддннииккіівв  ввіідд  

ттееммппееррааттууррии..  ЕЕллееккттрроонннноо--ддііррккооввиийй  ппееррееххіідд..  ННааппііввппррооввііддннииккооввиийй  ддііоодд..  

ТТррааннззииссттоорр..  

33..44..  ММааггннііттннее  ппооллее,,  ееллееккттррооммааггннііттннаа  ііннддууккццііяя  



ВВззааєєммооддііяя  ссттрруумміівв..  ММааггннііттннее  ппооллее..  ММааггннііттннаа  ііннддууккццііяя..  ЗЗааккоонн  ААммппеерраа..  

ССииллаа  ЛЛооррееннццаа..  

ММааггннііттнніі  ввллаассттииввооссттіі  ррееччооввиинн..  ММааггннііттннаа  ппррооннииккннііссттьь..  ФФееррооммааггннееттииккии..  

ММааггннііттнниийй  ппооттіікк..  ЯЯввиищщее  ееллееккттррооммааггннііттннооїї  ііннддууккццііїї..  ЗЗааккоонн  

ееллееккттррооммааггннііттннооїї  ііннддууккццііїї..  ППррааввииллоо  ЛЛееннццаа..  ЯЯввиищщее  ссааммооііннддууккццііїї..  

ІІннддууккттииввннііссттьь..  ЕЕннееррггііяя  ммааггннііттннооггоо  ппоолляя..  

  

44..  ККооллиивваанннняя  іі  ххввиилліі..  ООппттииккаа  

  

44..11..  ММееххааннііччнніі  ккооллиивваанннняя  іі  ххввиилліі  

ККооллииввааллььнниийй  рруухх..  ВВііллььнніі  ммееххааннііччнніі  ккооллиивваанннняя..  ГГааррммооннііччнніі  ккооллиивваанннняя..  

ЗЗммііщщеенннняя,,  ааммппллііттууддаа,,  ппееррііоодд,,  ччаассттооттаа  іі  ффааззаа  ггааррммооннііччнниихх  ккооллиивваанньь..  

ККооллиивваанннняя  ввааннттаажжуу  ннаа  ппрруужжиинніі..  ММааттееммааттииччнниийй  ммааяяттнниикк,,  ппееррііоодд  ккооллиивваанньь  

ммааттееммааттииччннооггоо  ммааяяттннииккаа..  ППееррееттввоорреенннняя  ееннееррггііїї  ппррии  ггааррммооннііччнниихх  ккооллиивваанннняяхх..  

ВВииммуушшеенніі  ммееххааннііччнніі  ккооллиивваанннняя..  ЯЯввиищщее  ррееззооннааннссуу..  

ППоошшиирреенннняя  ккооллиивваанньь  уу  ппрруужжнниихх  ссееррееддооввиищщаахх..  ППооппееррееччнніі  ттаа  ппооззддооввжжнніі  

ххввиилліі..  ДДооввжжииннаа  ххввиилліі..  ЗЗвв''яяззоокк  ммііжж  ддооввжжииннооюю  ххввиилліі,,  шшввииддккііссттюю  їїїї  ппоошшиирреенннняя  

ттаа  ппееррііооддоомм  ((ччаассттооттооюю))..  

ЗЗввууккооввіі  ххввиилліі..  ШШввииддккііссттьь  ззввууккуу..  ГГууччннііссттьь  ззввууккуу  ттаа  ввииссооттаа  ттооннуу..  ІІннффрраа--  ттаа  

ууллььттррааззввууккии..  

  

44..22..  ЕЕллееккттррооммааггннііттнніі  ккооллиивваанннняя  іі  ххввиилліі  

ВВііллььнніі  ееллееккттррооммааггннііттнніі  ккооллиивваанннняя  вв  ккооллииввааллььннооммуу  ккооннттуурріі..  

ППееррееттввоорреенннняя  ееннееррггііїї  вв  ккооллииввааллььннооммуу  ккооннттуурріі..  ВВллаассннаа  ччаассттооттаа  іі  ппееррііоодд  

ееллееккттррооммааггннііттнниихх  ккооллиивваанньь..  

ВВииммуушшеенніі  ееллееккттррииччнніі  ккооллиивваанннняя..  ЗЗмміінннниийй  ееллееккттррииччнниийй  ссттрруумм..  

ГГееннееррааттоорр  ззммііннннооггоо  ссттррууммуу..  ЕЕллееккттррииччнниийй  ррееззооннааннсс..  

ТТррааннссффооррммааттоорр..  ППееррееддааччаа  ееллееккттррооееннееррггііїї  ннаа  ввееллииккіі  ввііддссттаанніі..  

ЕЕллееккттррооммааггннііттннее  ппооллее..  ЕЕллееккттррооммааггннііттнніі  ххввиилліі  ттаа  шшввииддккііссттьь  їїхх  

ппоошшиирреенннняя..  ШШккааллаа  ееллееккттррооммааггннііттнниихх  ххввиилльь..  ВВллаассттииввооссттіі  ееллееккттррооммааггннііттннооггоо  

ввииппррооммііннюювваанннняя  ррііззнниихх  ддііааппааззоонніівв..  

44..33..  ООппттииккаа  

ППрряяммооллііннііййннііссттьь  ппоошшиирреенннняя  ссввііттллаа  вв  ооддннооррііддннооммуу  ссееррееддооввиищщіі..  

ШШввииддккііссттьь  ссввііттллаа  ттаа  їїїї  ввииммііррюювваанннняя..  

ЗЗааккооннии  ввііддббиивваанннняя  ссввііттллаа..  ППооббууддоовваа  ззооббрраажжеенньь,,  яяккіі  ддааєє  ппллооссккее  ддззееррккааллоо..  

ЗЗааккооннии  ззааллооммллеенннняя  ссввііттллаа..  ААббссооллююттнниийй  іі  ввіідднноосснниийй  ппооккааззннииккии  

ззааллооммллеенннняя..  ППооввннее  ввііддббиивваанннняя..  

ЛЛііннззаа..  ООппттииччннаа  ссииллаа  ллііннззии..  ФФооррммууллаа  ттооннккооїї  ллііннззии..  ППооббууддоовваа  ззооббрраажжеенньь,,  

яяккіі  ддааєє  ттооннккаа  ллііннззаа..  

ІІннттееррффееррееннццііяя  ссввііттллаа  ттаа  їїїї  ппррааккттииччннее  ззаассттооссуувваанннняя..  

ДДииффррааккццііяя  ссввііттллаа..  ДДииффррааккццііййнніі  ґґррааттккии  ттаа  їїхх  ввииккооррииссттаанннняя  ддлляя  

ввииззннааччеенннняя  ддооввжжииннии  ссввііттллооввооїї  ххввиилліі..  

ДДииссппееррссііяя  ссввііттллаа..  ННееппееррееррввнниийй  іі  ллііннііййччаассттиийй  ссппееккттррии..  ССппееккттррааллььнниийй  

ааннаалліізз..  

ППоолляяррииззааццііяя  ссввііттллаа..  



  

55..  ККввааннттоовваа  ффііззииккаа..  ЕЕллееммееннттии  ттееооррііїї  ввііддннооссннооссттіі  

  

55..11..  ЕЕллееммееннттии  ттееооррііїї  ввііддннооссннооссттіі..  ССввііттллооввіі  ккввааннттии  

ППррииннццииппии  ((ппооссттууллааттии))  ттееооррііїї  ввііддннооссннооссттіі  ЕЕййнншшттееййннаа..  РРеелляяттииввііссттссььккиийй  

ззааккоонн  ддооддаавваанннняя  шшввииддккооссттеейй..  ЗЗвв''яяззоокк  ммііжж  ммаассооюю  ттаа  ееннееррггіієєюю..  

ГГііппооттееззаа  ППллааннккаа..  ССттааллаа  ППллааннккаа..  ККввааннттии  ссввііттллаа  ((ффооттооннии))..  ФФооттооееффеекктт  ттаа  ййооггоо  

ззааккооннии..  РРііввнняянннняя  ЕЕййнншшттееййннаа  ддлляя  ффооттооееффееккттуу..  ЗЗаассттооссуувваанннняя  ффооттооееффееккттуу  вв  

ттееххннііцціі..  ТТиисскк  ссввііттллаа..  ДДоосслліідд  ЛЛееббееддєєвваа..  

55..22..  ААттоомм  ттаа  ааттооммннее  яяддрроо  

ДДоосслліідд  РРееззееррффооррддаа..  ЯЯддееррннаа  ммооддеелльь  ааттооммаа..  ККввааннттооввіі  ппооссттууллааттии  ББоорраа..  

ВВииппррооммііннюювваанннняя  ттаа  ппооггллииннаанннняя  ссввііттллаа  ааттооммоомм..  УУттввоорреенннняя  ллііннііййччаассттооггоо  

ссппееккттрраа..  ЛЛааззеерр..  

ССккллаадд  яяддрраа  ааттооммаа..  ІІззооттооппии..  ЕЕннееррггііяя  ззвв''яяззккуу  ааттооммнниихх  яяддеерр..  ЯЯддееррнніі  ррееааккццііїї..  

ППооддіілл  яяддеерр  ууррааннуу..  ЯЯддееррнниийй  ррееааккттоорр..  ТТееррммоояяддееррннаа  ррееааккццііяя..  

РРааддііооааккттииввннііссттьь..  ААллььффаа--,,  ббееттаа--,,  ггааммммаа--ввииппррооммііннюювваанннняя..  ММееттооддии  

ррееєєссттррааццііїї  ііооннііззууююччооггоо  ввииппррооммііннюювваанннняя..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ,  

УМІНЬ І НАВИЧОК АБІТУРІЄНТІВ 

 

Вступне випробування з фізики проводиться у вигляді письмового 

тестування (екзаменаційний білет містить десять завдань, розподілених за 

трьома рівнями складності) тривалістю 1 година 20 хвилин, результати якого 

оцінюють на основі таких критеріїв:  

Екзаменаційний білет містить 10 завдань, розподілених за чотирма 

рівнями складності. Правильне розв’язання усіх запропонованих завдань 

екзаменаційного білету дає можливість абітурієнту отримати 12 балів. 

Чотири  завдання першого рівня складності відповідають початковому рівню 

навчальних досягнень абітурієнтів і оцінюються по 0,5 балів кожне. П'яте 

завдання на установлення відповідності відповідає середньому рівню 

навчальних досягнень абітурієнтів і оцінюються по 1 балу за кожну 

правильно вибрану пару. Завдання початкового і середнього рівнів мають 

алгоритмічний характер і їх розв’язання можуть не містити необхідних 

обґрунтувань. Три завдання відповідають достатньому рівню навчальних 

досягнень абітурієнтів і оцінюються по 1 балу кожне. Два завдання 

відповідають високому рівню навчальних досягнень абітурієнтів і 

оцінюються по 1,5 балів кожне. Розв’язання завдань другого і третього рівня 

складності супроводжується необхідним обґрунтуванням (поясненням). 

Отриману по дванадцятибальній системі оцінку необхідно перевести у 

двохсотбальну за наведеною шкалою співвіднесення. 

При оцінюванні неправильно виконаних завдань другого і третього 

рівня складності треба керуватись таким: якщо абітурієнт знайшов 

правильний шлях розв’язання, але зробив арифметичну (технічну) помилку, 

то це не повинно призвести до втрати більше ніж 50% балів за завдання; 

якщо розв’язання неповне, але містить не менше 2 – 3 логічних кроків, які 

підтверджують знання абітурієнтом необхідних формул, правил, законів та 

володіння ним уміннями і навичками, то це не повинно призвести до втрати 

більше ніж 75% балів за завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 


