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Критерii оцiнювання вступного випробування з предмету 

"Фiзика" до ВСП «Фаховий коледж iнформацiйних технологiй та 

землевпорядкування НАУ» 

Змiст екзаменацiйноi роботи з фiзики, яку виконують абiтурiенти при вступi 

до ВСП «Фаховий коледж iнформацiйних технологiй та землевпорядкування НАУ», 

повнiстю вiдповiдае дiючiй програмi з фiзики для загальноосвiтнiх середнiх 

навчальних закладiв. На екзаменi перевiряються як теоретичнi знания, так 1 

практичнi умiння та навички, якi необхiднi при розв' язуваннi вправ. 

Оцiнюванню пiдлягають наступнi навчальнi досягнення абiтурkнтiв: 
- встановлення зв'язку мiж явищами навколишньому свiту на основi знания

законiв фiзики, фундаментальних фiзичних експериментiв та

лабораторних фiзичних демонстрацiй i експериментiв;

- застосовування основних закон1в, правил, понять та принцишв, що

вивчаються в курсi фiзики закладiв загальноi середньоi освiти;
- визначення загальних рис i суттевих вiдмiнностей змiсту фiзичних явищ та

процесiв, межi застосування фiзичних законiв;

використання теоретичних знань для розв 'язування задач р1зного типу

(якiсних, розрахункових, графiчних, експериментальних, комбiнованих

тощо;
- складання плану практичних дiй щодо виконання експерименту,

користування вим1рювальними приладами, обладнанням, оброблення

результатiв дослiдження, у тому числi з урахуванням похибок, робити

висновки щодо отриманих результапв;
- пояснения принципiв дii простих пристроiв, механiзмiв та вимiрювальних

приладiв з фiзичноi точки зору;

аналiзування графiкiв залежностей м1ж фiзичними величинами, робити

висновки;
- правильно визначати та використовувати одиницi фiзичних величини.

Екзаменацiйна робота з фiзики проводиться письмово у тестовiй формi. 

Кож·ен варiант роботи складаеться з трьох частин, якi вiдрiзняються за рiвнем 

складностi та формою тестових завдань. Bci варiанти завдань однаковi мiж собою 
. . . . 

за структурою та ршнозначю за ршнем складносп. 

Перша частипа екзаменацiйноi роботи мiстить вiсiм завдань з вибором 







Тестовий бал 
Рейтингова оцiнка 

Тестовий бал 
Рейтингова оцiнка 

100-200 100- 200

10 112 27 180 

11 116 28 184 

12 120 29 188 

13 124 30 192 

14 128 31 196 

15 132 32 200 

16 136 

В таблицi 3 наведено шкалу, за якою вiдбуваеться переведения набрано'i 

абiтурiентом кiлькостi балiв у 12-бальну оцiнку. 

Тестовий бал 
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Таблиця 3 

Оцiнка за 12-бальною системою 
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