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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Програму з фізики розроблено з урахуванням основних положень 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, викладених у 

змісті чинної навчальної програми з фізики для 7-9 класів закладів загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804, навчальних програм для 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти з фізики  (рівень стандарту) авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В.М., з фізики і астрономії (рівень стандарту, профільний 

рівень) авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І., затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 № 1539 та програми 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з фізики, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26.06.2018 № 696.   

За чинною програмою складено екзаменаційні завдання для проведення 

вступного іспиту з фізики в письмовій формі.  

Зміст програми з фізики поділено на тематичні блоки відповідно до 

ключових елементів змісту навчальних програм з фізики. Програма складається з 

5 розділів:  

І. Механіка;  

ІІ. Молекулярна фізика та термодинаміка;  

ІІІ. Електродинаміка;  

ІV. Коливання і хвилі. Оптика;  

V. Елементи теорії відносності. Квантова фізика.  

На іспиті з фізики вступник повинен показати володіння предметними 

знаннями:  

–  методів наукового пізнання; основних  законів, правил, понять,  теорій, 

закономірностей;  

–  сутності фізичних процесів і явищ;  

–  сучасної фізичної термінології і символіки.  

На іспиті з фізики вступник повинен показати уміння:  

–  визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та 

процесів, межі застосування фізичних законів;  

–  встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання 

законів фізики;  

–  використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу 

(якісних, розрахункових, графічних, комбінованих);  

– пояснювати  принцип  дії  простих  пристроїв,  механізмів та 

вимірювальних приладів з фізичної точки зору;  

–  аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити 

висновки;  
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–  правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин;  

–  використовувати знання в повсякденному житті.  

Оцінювання рівня підготовленості вступника на вступному іспиті 

здійснюється за шкалою 100-200 балів. В таблиці подано перелік критеріїв, за 

якими проводиться оцінювання, та відповідність балів за шкалою 100-200 оцінкам 

за 12-бальною шкалою, прийнятою у закладах загальної середньої освіти:  

Бали за 

шкалою 
100-200 

Відповідність 

балів оцінкам 

за 12-бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання  

101-107 1  
Вступник володіє матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, 

відповідає на ті запитання екзаменатора, що потребують відповіді 

«так» чи «ні».  

108-115 2  
Вступник описує природні явища на основі свого попереднього 

досвіду, відповідає на ті запитання екзаменатора, що потребують 

однослівної відповіді   

116-123 3  

Вступник зв’язно описує явище або його частини без пояснень 

відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє буквені 

позначення окремих фізичних величин; допускає суттєві фізичні 

помилки; розв'язує задачі лише на відтворення основних формул; 

здійснює найпростіші математичні дії.   

124-131 4  

Вступник описує явища, без пояснень наводить приклади, що 

ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матеріалі підручника, 

допускаючи несуттєві фізичні помилки; розв’язує типові прості задачі, 

допускаючи помилки.  

132-139 5  

Вступник відповідаючи на запитання екзаменатора відтворює значну 

частину навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих 

фізичних величин і формули з теми у білеті; розв’язує типові прості 

задачі.  

140-148 6  

Вступник самостійно, але неповно відтворює програмовий матеріал, 

відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь 

прикладами, що наведені у підручниках; у цілому правильно вживає 

фізичні терміни; розв’язує прості типові фізичні вправи і задачі, 

виявляє здатність обґрунтувати деякі логічні кроки відповідаючи на 

питання екзаменатора. 

149-157 7  

Вступник самостійно відтворює основну частину програмового 

матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть 

фізичних понять, допускаючи у відповідях неточності; самостійно 

розв’язує типові задачі, користуючись  алгоритмом.   
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158-166 8  

Вступник самостійно відтворює програмовий матеріал; відповідає на 

поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює 

фізичні явища і процеси, встановлює відмінності між ними; пояснює 

причинно-наслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у 

стандартних ситуаціях; розв’язує типові фізичні задачі користуючись 

алгоритмом.  

167-175 9  

Вступник вільно відтворює програмовий матеріал та  відповідає на 

поставлені запитання; аналізує інформацію, відповідаючи на питання 

екзаменатора встановлює причинно-наслідкові зв’язки; розв’язує 

типові фізичні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язку; 

використовує знання у стандартних ситуаціях; уміє працювати зі 

схемами, графіками, малюнками, таблицями.  

176-184 10  

Вступник вільно володіє матеріалом, уміло використовує наукову 

термінологію, вміє використовувати наукову інформацію: знає нові 

факти, явища, ідеї, самостійно використовує їх відповідно до 

поставленої мети; самостійно розв’язує комбіновані типові задачі 

стандартним способом; виявляє ставлення й готовність реагувати 

відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій.   

185-192 11  

Вступник виявляє міцні й глибокі знання у межах програми; 

самостійно оцінює різноманітні явища, факти, теорії; використовує 

здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях; самостійно 

розв’язує комбіновані типові задачі стандартним або оригінальним 

способом; виявляє переконання і активно проявляє  ціннісні орієнтації, 

здійснюючи вибір завдань і рішень.  

193-200 12  

Вступник має системні знання, виявляє здібності до прийняття рішень, 

уміє аналізувати природні явища і робить відповідні висновки й 

узагальнення, уміє аналізувати додаткову інформацію; використовує 

знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; уміє 

виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати 

рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт 

вивчення; самостійно розв’язує комбіновані задачі оригінальним 

способом, розв’язує нестандартні задачі   

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

  

І. Механіка  

Основи кінематики. Механічний рух. Основна задача механіки та 

способи опису руху тіла. Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух.  

Відносність руху. Закон додавання швидкостей. Прискорення.  

Рівноприскорений рух. Графіки  залежності кінематичних величин від часу 

для рівномірного і рівноприскореного прямолінійного руху. Рівномірний рух 

матеріальної точки по колу.  Доцентрове прискорення. Кутова та лінійна 

швидкість, взаємозв’язок між ними.  
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Основи динаміки. Сили в механіці. Інерціальні системи відліку. Принцип 

відносності Галілея. Маса. Закони Ньютона та їх застосування для розв'язування 

задач. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння та вага 

тіла. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння. Рух тіла під дією кількох сил. 

Закон Архімеда. Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл. Центр тяжіння 

та центр мас тіла.  

Закони збереження в механіці. Імпульс, закон збереження імпульсу. 

Кінетична і потенціальна енергія. Потужність. Закон збереження механічної 

енергії. Застосування законів збереження в механіці.  

  

ІІ. Молекулярна фізика та термодинаміка  

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення 

молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір 

молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху 

молекул. Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали. Основи  молекулярно-

кінетичної теорії будови речовини. Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння 

молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Абсолютна шкала температур. 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.  

Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її 

зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота 

термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки. Застосування першого 

закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. Необоротність 

теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії 

теплових двигуна і його максимальне значення.    

Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випаровування та 

кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Властивості насиченої й 

ненасиченої пари. Відносна вологість повітря та її вимірювання. Плавлення і 

тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння 

теплового балансу для найпростіших теплових процесів. Поверхневий натяг 

рідини. Змочування. Капілярні явища. Кристалічні та аморфні тіла. Види 

деформацій. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга.  

  

ІІІ. Електродинаміка  

Основи електростатики. Електричний заряд. Закон збереження 

електричного заряду. Закон Кулона.  Електричне поле. Напруженість 

електричного поля. Принцип суперпозиції полів. Провідники і діелектрики в 

електростатичному полі. Робота під час переміщення заряду в однорідному 

електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок 

напруженості електричного поля з різницею потенціалів. Електроємність. 
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Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. 

Енергія електричного поля.   

Закони постійного струму. Електричний струм. Умови існування 

електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір 

провідників. Послідовне і паралельне з´єднання провідників. Електрорушійна 

сила. Закон Ома для повного кола. Розрахунок електричних кіл з послідовним і 

паралельним з'єднанням провідників. Робота та потужність електричного струму. 

Закон Джоуля-Ленца.  

Електричний струм у різних середовищах. Електричний струм у 

металах. Електронна провідність металів.  Залежність питомого опору від 

температури. Надпровідність. Електропровідність напівпровідників. Власна і 

домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору 

напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід: його властивості 

і застосування. Напівпровідниковий діод. Електричний струм у розчинах і 

розплавах електролітів. Електроліз та його закони.  

Газові розряди та їх застосування. Плазма. Електричний струм у вакуумі. 

Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.   

Магнітне поле, електромагнітна індукція. Взаємодія провідників зі 

струмом. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила Ампера.  Дія магнітного 

поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовин. 

Магнітна проникність. Феромагнетики. Магнітний потік. Явище електромагнітної 

індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. 

Індуктивність. Енергія магнітного поля.  

  

ІV. Коливання і хвилі. Оптика  

Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні механічні 

коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза 

гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині.  Математичний  маятник, 

період коливань математичного маятника.. Перетворення енергії під час коливань. 

Вимушені механічні  коливання.  Резонанс.  

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та 

повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її 

поширення та періодом (частотою).  

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та 

ультразвуки.  

Електромагнітні коливання і хвилі. Вільні електромагнітні коливання. 

Коливний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і 

період електромагнітних коливань. Вимушені електромагнітні коливання. 

Змінний струм та його характеристики.  Генератор змінного струму. Електричний 

резонанс. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії 
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електричного струму. Електромагнітне поле. Утворення і поширення 

електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості 

електромагнітного випромінювання різних діапазонів.  

Оптика. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. 

Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова 

зображень, які дає плоске дзеркало. Закони заломлення світла. Абсолютний і 

відносний показники заломлення. Повне відбивання. Лінза. Оптична сила лінзи. 

Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза. Інтерференція 

світла та її практичне застосування. Дифракція світла. Дифракційні гратки та їх 

використання для визначення довжини світлової хвилі. Дисперсія світла. 

Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Поляризація світла.   

  

V. Елементи теорії відносності. Квантова фізика  

Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії відносності 

Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв´язок маси та 

енергії.  

Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. 

Фотоефект та його закони.  Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування 

фотоефекту в техніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва.  

Атом та атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові 

постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і 

молекулярні спектри. Лазер. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв’язку атомних 

ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. 

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гама-випромінювання. Закон радіоактивного 

розпаду. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.  
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Характеристика тестового завдання вступного випробування 

з дисципліни «ФІЗИКА» 

Вступний іспит з дисципліни «Фізика» проводиться в письмовій формі. 

Тривалість вступного іспиту  не перевищує  90 хвилин.   

Завдання вступного випробування з дисципліни «Фізика» складається з 

трьох частин:  

І-IІІ частини – тестові завдання;  

Вступник відповідає у письмовій формі на тестові завдання. Вступники 

одночасно отримують та здають завдання І-ІІІ частини. На виконання завдань І-ІІІ 

частини – 90 хвилин. Користуватись будь-якою навчальною, довідковою 

літературою не дозволяється.  

Оголошення результатів вступного випробовування відбувається в день 

проведення вступного випробування одразу після того, як екзаменатори закінчать 

перевірку завдань І-ІІІ частини.  

  

Форми завдань:  

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання має 

основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання 

вважають виконаним, якщо вступник вибрав і позначив відповідь у Бланку 

відповідей.  

2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання має основу та 

два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Виконання завдання передбачає встановлення відповідності між інформацією, 

позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо вступник 

зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до 

Д) у таблиці Бланка відповідей.  

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання 

вважають виконаним, якщо вступник отримав числовий результат відповідно до 

вимог задачі і позначив відповіді у Бланку відповідей. Розв’язання завдань у 

чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. 

  

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ за виконання завдань  екзаменаційної 

роботи з дисципліни «ФІЗИКА» 

Частина І. Завдання 1–10 з вибором однієї правильної відповіді оцінюють 

у 0 або 5 балів за кожне запитання: 5 балів, якщо вказано правильну відповідь; 0 

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

або відповіді на завдання не надано. Максимальна кількість балів за цю частину 

тесту – 50 балів.  

Частина ІІ. Завдання 11 на встановлення відповідності оцінюють у 0, 5, 

10, 15, 20 балів: 20 балів – за усі правильно встановлені відповідності; 15 балів – 
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якщо одна з відповідностей завдання встановлена не вірно або не вказана взагалі; 

10 бали – якщо правильно встановлено дві відповідності; 5 балів – за завдання, 

якщо не правильно вказано три відповідності; 0 балів  - якщо не надано жодної 

правильної відповіді на завдання, або його не виконано. Максимальна кількість 

балів за цю частину тесту – 20 балів.  

Частина ІІІ. Завдання 12 відкритої форми з короткою відповіддю 

оцінюється 0 або 30 тестовими балами: 30 балів, якщо вказано правильну 

відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання 

не надано. Максимальна кількість балів за цю частину тесту – 30 балів.  

Максимальна кількість балів за вступне випробування – 100 балів. Бали за 

вступне випробування переводяться у шкалу 100-200 за таблицею відповідності 

(Додаток 1).  

  

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

з дисципліни «ФІЗИКА»  

Частина І 

Завдання 1-10  мають по чотири  варіанти відповідей, з яких тільки одна 

відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь.  

Завдання 1.  

Визначте, чи можна застосувати поняття «матеріальна точка» для дослідження 

руху ведмедя та бджоли. 

 А) можна застосувати лише стосовно медведя 

 Б) можна застосувати лише стосовно бджоли 

 В) можна застосувати і до ведмедя, і до бджоли залежно від умови задачі 

 Г) не можна застосовувати стосовно ведмедя та бджоли, тому що це живі 

істоти.  

Завдання 2.   

Велосипедист, рухаючись по шосе, проїхав 900 м зі швидкістю 15 м/с, а потім, 

їдучи гіршою дорогою, - 400 м зі швидкістю 36 км/год. З якою середньою 

швидкістю він подолав увесь шлях? 

 А) 15 м/с 

 Б) 13 м/с 

 В) 12,5 м/с 

 Г) 10 м/с 

Завдання 3.  

Яке явище обов’язково відбувається, якщо помістити помідор на деякий час у 

солону воду? 

 А) теплопровідність 

 Б) хімічна реакція 

 В) конвекція 
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 Г) дифузія  

Завдання 4.  

Електричну лампу, на якій написано «36 В, 75Вт», треба приєднати до джерела 

струму послідовно з резистором. Для того щоб усі прилади цього кола працювали 

в нормальному режимі, треба взяти резистор, на якому написано 

 А) «1 А, 200 Ом» 

 Б) «5 А, 50 Ом» 

 В) «1,5 А, 150 Ом» 

 Г) «0,5 А, 400 Ом»  

Завдання 5.  

Протікання електричного струму відбувається за відсутності вільних електронів у 

 А) газі 

 Б) розчині електроліту 

 В) металі 

 Г) напівпровіднику  

Завдання 6.  

Під час незатухаючих електромагнітних коливань при розрядженні конденсатора 

конденсатора коливального контуру зменшується 

 А) модуль магнітної індукції поля котушки 

 Б) енергія електричного поля 

 В) енергія магнітного поля 

 Г) сила струму в контурі 

Завдання 7.  

Згідно зі спеціальною теорією відносності в рухомій і нерухомій системах відліку 

 А) час плине однаково, швидкість світла у вакуумі має різні значення 

 Б) час плине однаково, швидкість світла у вакуумі має однакові значення 

 В) час плине по-різному, швидкість світла у вакуумі має різні значення 

 Г) час плине по-різному, швидкість світла у вакуумі має однакові значення 

Завдання 8.  

Унаслідок низки альфа- і бета-розпадів ядро атома урану 𝑈92
238  перетворилося на 

ядро атома свинцю 𝑃𝑏82
206 .  Визначте кількість бета-розпадів, які відбулися при 

цьому. 

 А) 12 

 Б) 10 

 В) 8 

 Г) 6 

Завдання 9.  

Вузький паралельний пучок світла падає на поверхню плоскопаралельної скляної  

пластинки, яка розташована в повітрі. На якому рисунку неправильно зображено 

можливе подальше поширення світла. 
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 А) А 

 Б) Б 

 В) В 

 Г) Г 

Завдання 10.  

Тягарець коливається на довгій нерозтяжній нитці. Для того щоб збільшився 

період малих коливань у 2 рази, треба збільшити 

 А) масу тягарця у 2 рази 

 Б) масу тягарця в 4 рази 

 В) довжину нитки в 4 рази 

 Г) довжину нитки у 2 рази 

 

  

Частина ІІ  

У завданні 11 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 

доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 

Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку на перетині 

відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).  

Завдання 11.  

Установіть відповідність між назвою приладу (1-4) для реєстрації радіоактивного 

випромінювання та фізичним процесом (А-Д), який лежить в основі принципу дії 

цього приладу. 

1. лічильник Гейгера-Мюллера А) йонізація молекул рідини 

2. бульбашкова камера 

3. камера Вільсона 

4. фотоемульсійний лічильник 

Б) випромінювання квантів світла 

люмінофором, на який потрапляють 

частинки 

 В) йонізація молекул фотоемульсії 

 Г) утворення центрів конденсації за 

рахунок йонізації молекул газу 

 Д) газовий розряд унаслідок йонізації 

молекул газу 

 

 

 



14 

 

 

 

Частина ІІІ  

Розв’яжіть задачу. Запишіть відповідь.  

Завдання 12.  

Одноатомному газу, кількістю речовини 2 моля, передано кількість теплоти 1,2 

кДж. При цьому газ виконав роботу 600 Дж. На скільки змінилась температура 

газу? 

 

Відповідь  

 

  

  

  
  

  

 

  

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

    
, 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Підручник з фізики для 7 класу. Бар´яхтар В.Г., Довгий С.О., та ін.- Харків.: 

Ранок, 2015 р.  

2. Підручник з фізики для 7 класу. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О., – К.: Світоч, 2015 

р.  

3. Підручник з фізики для 8 класу. Сиротюк В.Д. – К: Генеза, 2016 р.  

4. Підручник з фізики для 8 класу. Бар´яхтар В.Г., Довгий С.О., та ін.- Харків.: 

Ранок, 2016 р.  

5. Підручник з фізики для 9 класу. Бар´яхтар В.Г., Довгий С.О., та ін.- Харків.: 

Ранок, 2017 р.  

6. Підручник з фізики для 9 класу. Сиротюк В.Д. – К: Генеза, 2017 р.  

7. Підручник з фізики для 10 класу (академічний рівень). Бар´яхтар В.Г., Довгий 

С.О., та ін.- Харків.: Ранок, 2018 р.  

8. Підручник з фізики для 10 класу. Сиротюк В.Д. – К: Генеза, 2018 р.  

9. Підручник з фізики для 11 класу (академічний рівень). Бар´яхтар В.Г., Довгий 

С.О., та ін.- Харків.: ТОВ «Видавництво «Ранок», 2019 р.  

10. Підручник з фізики для 11 класу. Сиротюк В.Д. – К: ТОВ «Видавництво 

Генеза», 2019 р.  

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА  

1. Фізика. Комплексна підготовка до ЗНО + Тести.). Н. Струж, В. Мацюк, С. 

Остапюк, – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2019 р.  

2. Повний курс шкільної фізики в тестах. Гельфгат І. М.,  Харків: Вид-во 

«Ранок», 2017 р.  

3. Струж Н. Фізика. Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО.- Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2019.  

  

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ  

1. https://subject.com.ua/physics/zno/index.html  

2. https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-ivchennyafiziki  

3. https://osvita.ua/test/training/5145/  

4. https://zno.osvita.ua/physics/list.html  
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Додаток 1  

Таблиця відповідності балів за вступне випробування шкалі 100-200  

  

 


