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2. Ляшенко O.I., Коршак Є.В., Савченко В.Ф. Фізика (рівень стандарту) 
10 кл.: Генеза, 2010.

3. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика (академічний рівень) 10 кл.: 
Ранок, 2010.

4. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О, Кірюхін М.М. Фізика 
(академічний, профільний) 11 кл.: Ранок, 2011.

5. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика. 10 кл.: Підруч. Для 
загальноосвіт. навч. закл. -K.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002.

6. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика. 11 кл.: Підруч. Для 
загальноосвіт. навч. закл. -K.: Ірпінь: ВТФ «Перун» 2003.

Допоміжна
7. Божинова Ф.Я., Каплун С.В., Кірюхіна О.О. Зошит для лабораторних 

робіт і фізичного практикуму (академічний рівень) 10 кл.: Ранок, 2010.
8. Божинова Ф.Я., Карпухіна О.О., Хардіков В.В. Фізика (академічний)

10 кл. Збі рник задач Ранок, 2011.
9. Божинова Ф.Я., Карпухіна О.О., Сарий Т.А. Фізика (академічний, 

профільний) 11 кл. Збірник задач Ранок, 2011.
10. Гельфгат І.Μ., Ненашев І.Ю. Збірник задач з фізики (посібник)

11 кл.:Гімназія, 2007.
11. Кирик Л.А., Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю Фізика. Запитання, задачі, 

тести. Академічний і профільний рівень (посібник). 10 кл.: Гімназія 2010.
12. Дудінова О.В., Демченко К.Е. Фізика. Комплексний довідник. Весна, 

2011.
13. Чертіщева Т.В. Схеми і таблиці. Фізика. Весна, 2010.
14. Кононіченко С.П. Фізика. Словник-довідник (посібник) 7-11 кл.: 

Країна мрій, 2008.

Голова предметної екзаменаційної комісії Л.В. Вахоніна



Програма розглянута та затверджена на засіданні приймальної комісії

(протокол № віл «Д_»------- й4_ 201»8™Ї.|ймаЛЬНл\ІІІ
Ы КОМІСІЯ IlJj 

Відповідальний секретар приймальної Баркарь



ЗАТВЕРДЖУЮ

націцй

иймальної комісії 
олаївського 

ного університету 

І
і √ В.С. Шебанін

O ⅝______ 2019 р.

ди з фізикиКритерії оцінювання результа ________
для вступу на навчання за «ьакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів предметної комісії 
окремо відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань 
встановлюється за результатами відповідей вступників та на підставі обговорення членами 
предметної екзаменаційної комісії кількостей набраних вступниками балів.

Кількість 
балів Критерії оцінювання

1-50
Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: частково знає фізичний 

зміст та одиниці виміру основних фізичних величин; не знає основні поняття та закони 
фізики; не вміє визначати межі застосування законів фізики.

51-99
Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: частково знає фізичний 

зміст та одиниці виміру основних фізичних величин; частково знає основні поняття та 
закони фізики; частково вміє визначати межі застосування законів фізики.

100-149

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: знає фізичний зміст та 
одиниці виміру основних фізичних величин; знає основні поняття та закони фізики; 
визначає межі застосування законів фізики; розпізнає прояви фізичних явищ і процесів у 
природі та їх практичне застосування в техніці; пояснює принцип дії простих пристроїв, 
механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору; вміє аналізувати графіки 
залежностей між фізичними величинами, робити висновки; знає механізми основних 
фізичних явищ, процесів та їх теоретичну інтерпретацію.

150-189

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: знає фізичний зміст та 
одиниці виміру основних фізичних величин; знає основні поняття та закони фізики; 
визначає межі застосування законів фізики; розпізнає прояви фізичних явищ і процесів у 
природі та їх практичне застосування в техніці; пояснює принцип дії простих пристроїв, 
механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору; вміє аналізувати графіки 
залежностей між фізичними величинами, робити висновки; знає механізми основних 
фізичних явищ, процесів та їх теоретичну інтерпретацію; знає зміст фундаментальних 
дослідів, принципів та ідей, покладених в основу фізичних теорій; вміти давати наукове 
тлумачення різним явищам природи. «

190-200

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: знає фізичний зміст та 
одиниці виміру основних фізичних величин; знає основні поняття та закони фізики; 
визначає межі застосування законів фізики; розпізнає прояви фізичних явищ і процесів у 
природі та їх практичне застосування в техніці; пояснює принцип дії простих пристроїв, 
механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору; вміє аналізувати графіки 
залежностей між фізичними величинами, робити висновки; знає механізми основних 
фізичних явищ, процесів та їх теоретичну інтерпретацію; знає зміст фундаментальних 
дослідів, принципів та ідей, покладених в основу фізичних теорій; дає наукове тлумачення 
різним явищам природи; застосовує основні поняття та закони, принципи, правила фізики, 
формули для визначення фізичних величин та їх одиниць, математичні вирази їх законів; а 
також вміє застосовувати знання в галузі фізики для самостійного розв’язання різних 
фізичних задач.
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