
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова приймальної комісії 

_______________В.С. Мошинський 

«26» лютого  2019 року 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ  

 

вступного іспиту із ФІЗИКИ для прийому на навчання  

за програмою підготовки бакалавра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕ 



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Порядок оцінювання розроблено на підставі Умов прийому на навчання до ви-

щих навчальних закладів України, Правил прийому на навчання до Національного 

університету водного господарства та природокористування, наказу Міністерства 

освіти і науки від 3 лютого 2016 року № 77 «Про затвердження програм зовніш-

нього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі 

повної загальної середньої освіти», чинних навчальних програм з фізики для зага-

льноосвітніх навчальних закладів. 

Вступний іспит з фізики проводиться для прийому на навчання до Національ-

ного університету водного господарства та природокористування осіб: 

- на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які мають право 

брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних пре-

дметів. Категорія таких осіб визначена в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування.  

-  на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) за неспорідненою спеціальністю 

при вступі на спеціальності визначені в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників з фізики 

для конкурсного відбору. 

Завдання вступного іспиту з фізики полягає у тому, щоб оцінити знання та 

вміння вступників: 

- розпізнавати фундаментальні фізичні явища та процеси; 

- знати основні фізичні закони та принципи; 

- знати математичні вирази та графічні залежності між фізичними величинами 

та одиницями їх вимірювання; 

- уміти розпізнавати види фізичних явищ (процесів) та застосовувати основні 

поняття, закони, принципи, формули для визначення фізичних величин та їх 

одиниць вимірювання; 



- розв’язувати розрахункові та графічні задачі, застосовуючи функціональні 

залежності між фізичними величинами. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного університету водного господарства та приро-

докористування. 

Вступний іспит проводиться приймальною комісією письмово. Загальна кіль-

кість завдань вступного іспиту 8 із наступних розділів: 

- механіка; 

- молекулярна фізика і термодинаміка; 

- електродинаміка; 

- коливання і хвилі, оптика; 

- квантова фізика, елементи теорії відносності. 

Вступний іспит з фізики включає в себе два типи завдань: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1-4). Завдання скла-

даються із задачі та 5-ти варіантів відповідей, серед яких потрібно обрати 

одну правильну. 

2. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№№ 5-8). Такі за-

вдання вважаються виконаними правильно, якщо наведено розгорнутий за-

пис розв’язування з обґрунтуванням кожного його етапу та дано правильну 

відповідь. 

 

Тривалість проведення вступного іспиту дві академічні години.  

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Завдання вступного випробування відповідають програмі зовнішнього незале-

жного оцінювання з ФІЗИКИ для осіб які бажають здобути вищу освіту на основі 

повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерство освіти і на-

уки України від 03 лютого 2016 року №77.  

Ознайомитися із програмою вступного випробування можна за посиланням: 

http://osvita.ua/doc/files/news/9/947/physics2017.pdf 

 

 

 

http://osvita.ua/doc/files/news/9/947/physics2017.pdf


4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. ЗНО 2017 Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оці-

нювання. Авт: Струж Н. Вид-во: Підручники і посібники. 

2. ЗНО 2017 Фізика. Комплексне видання. Авт: Альошина М. Вид-во: Літера. 

3. Фізика ЗНО 2017. Тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання. Авт: Струж Н. Вид-во: Підручники і посібники. 

4. Фізика ЗНО 2017. Типові тестові завдання. Авт: Альошина М. Вид-во: Лі-

тера. 

5. Фізика ЗНО 2017. Експрес-підготовка. Авт. Ненашев І. Вид-во: Літера. 

6. Фізика ЗНО 2017. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний 

курс, підготовка до ЗНО. Авт. Мойсеєнко І.М. Вид-во: Абетка.7.  

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

Результат вступного іспиту з фізики для вступників які приймають участь в 

конкурсі для здобуття ступеня бакалавра, оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів і зараховуються замість балів сертифікату зовнішнього незалежного оціню-

вання. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів 

зі вступного іспиту складає не менше 100 балів. 

1. При оцінюванні 1-2 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 5 балів за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

2. При оцінюванні 3-4 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 10 балів за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

3. Оцінювання розв’язку 5-6 завдань проводиться за наступними критеріями: 

 а) отримано правильну відповідь, обґрунтовано всі ключові моменти 

розв’язування – виставляється 15 бали; 

 б) наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування, але допу-

щено 1-2 не грубі помилки чи описки в обчисленнях або перетвореннях, що не 

впливають на правильність подальшого розв’язання – виставляється 10 балів; 

 в) у правильній послідовності ходу розв’язання відсутні окремі його етапи, 

ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна 

або завдання розв’язане не повністю – виставляється 5 баів; 

 г) якщо абітурієнт взагалі не приступив до розв’язування задачі або хід 

розв’язування хибний – виставляється 0 балів. 

4. Оцінювання розв’язку 7-8 завдання проводиться за наступними критеріями: 

 а) отримано правильну відповідь, обґрунтовано всі ключові моменти 

розв’язування – виставляється 20 балів; 



 б) наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Окремі 

ключові моменти розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі 1-2 не грубі 

помилки або описки в обчисленнях чи перетвореннях, що не впливають на прави-

льність подальшого розв’язання – виставляється 15 балів; 

 в) наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Окремі 

ключові моменти розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі 1-2 не грубі 

помилки чи описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на прави-

льність подальшого розв’язання. Отримана відповідь може бути неправильна або 

не повна (правильно розв’язана лише частина завдання) – виставляється 10 балів; 

 г) у правильній послідовності ходу розв’язання відсутні окремі його етапи. 

Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю – виставля-

ється 5 балів; 

 д) якщо абітурієнт не приступив до розв’язування задачі або хід розв’язу-

вання хибний – виставляється 0 балів. 

Оцінка за виконання письмової роботи з фізики у 200-бальній системі оціню-

вання визначається за формулою  

N = n+100, 

де n – кількість набраних балів при розв’язуванні завдань 1-8. 

 

Критерії оцінювання вступного іспиту з фізики: 

 

№ з/п Правильні відповіді (бали) Оцінка (шкала ЗНО) 

1. 0 – 99 не склав 

2. 100 – 200 100 – 200 
 

 

 

 

Порядок оцінювання обговорений та узгоджений на засіданні кафедри хімії та 

фізики (протокол № 7 від 21 лютого 2019 р.)  

 

Завідувач кафедри хімії та фізики     Гаращенко В. І. 

 

Порядок оцінювання розглянутий та схвалений на засіданні приймальної ко-

місії (протокол №9 від 26 лютого 2019 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Р.В. Жомирук 


