


 
Оцінка неповної відповіді на завдання:  
третьої категорії – 2,5 бала;  
з відкритою відповіддю - 5 балів;  
завдання шостої категорії – задача (неповне виконання та оформлення) – 5,5 бали;  
сьомої категорії – 2,5; 5; 7,5 бала.  
Таким чином, виконане завдання дасть можливість отримати максимально високу 

оцінку на своєму рівні навчальних досягнень – початковому, середньому, достатньому чи 
високому. 

Сумарна кількість балів виводиться як загальна сума балів виконаних завдань. 
Максимальна кількість балів - 100. Якщо загальна кількість балів є дробовим числом, то 
дробове значення числа від 0,5 до 0,9 підвищує ціле значення числа на 1 бал, якщо ж 
дробове значення числа приймає від 0,1 до 0,4, то ціле значення числа залишається 
незмінним. 

Якщо в роботі є більше 5 виправлень, закреслень, то  загальна кількість балів 
знижується на 10 балів, при умові, що загальна кількість балів не нижче 24 балів. У роботі 
на "відмінно" (91-100 балів) не повинно бути жодних виправлень чи закреслень. 

 
На випробування абітурієнти з'являються за 15 хвилин до початку. Особи, які без 

поважних причин не з'явилися на випробування у зазначений за розкладом час, до участі у 
наступних випробуваннях не допускаються. 

Час виконання письмового тестування 2 години. 
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Оцінювання виконаних завдань відбувається за наступними критеріями: 
- за кожне правильно виконане завдання першої категорії (20 тестових завдань з 

однією правильною відповіддю з чотирьох запропонованих) абітурієнт отримує 1,5 бали 
(максимально за 20 запитань – 30 балів); 

- за кожне правильно виконане завдання другої категорії (3 завдання з 
використанням графічних зображень з однією правильною відповіддю) абітурієнт отримує  
3 бали (максимально за 3 запитання – 9 бали); 

- за кожне правильно виконане завдання третьої категорії (2 тестових завдання з 
декількома правильними відповідями з чотирьох запропонованих) абітурієнт отримує             
5 балів (максимально за 2 запитання – 10 балів). Оцінка неповної відповіді на завдання 
третьої категорії – 2,5 бали; 

- за кожне правильно виконане завдання четвертої категорії (2 завдання з відкритою 
відповіддю) абітурієнт отримує 10 балів (максимально за 2 запитання – 20 балів). Оцінка 
неповної відповіді на завдання з відкритою відповіддю може становити 5 балів; 

- за правильно виконане завдання п’ятої категорії (1 завдання на визначення 
послідовності структур, явищ, подій тощо) абітурієнт отримує 10 балів; 

- за правильно виконане завдання шостої категорії (задача) абітурієнт отримує                  
11 балів. Оцінка за неповне виконання та оформлення задачі – 5,5 бали; 

- за правильно виконане завдання сьомої категорії (1 завдання на визначення 
відповідності структур, явищ, подій тощо) абітурієнт отримує 10 балів. У разі неповного 
виконання завдання сьомої категорії абітурієнт може отримати  2,5; 5; 7,5 бала.  

Сумарна кількість балів виводиться як загальна сума балів виконаних завдань. 
Максимальна кількість балів - 100. Якщо загальна кількість балів є дробовим числом, то 
дробове значення числа від 0,5 до 0,9 підвищує ціле значення числа на 1 бал, якщо ж 
дробове значення числа приймає від 0,1 до 0,4, то ціле значення числа залишається 
незмінним. 

Якщо в роботі є більше 5 виправлень, закреслень, то  загальна кількість балів 
знижується на 10 балів, при умові, що загальна кількість балів не нижче 24 балів. У роботі 
на "відмінно" (91-100 балів) не повинно бути жодних виправлень чи закреслень. 

Оцінювання запитань різних категорій наведено в таблиці: 
 

Категорія 
запитань 

Кількість 
запитань 

Кількість балів 
за 1 запитання 

Кількість балів 
за неповну 
відповідь 

Сумарна 
кількість балів 

І 20 1,5 - 30 
ІІ 3 3 - 9 
ІІІ 2 5 2,5 10 
ІV 2 10 5 20 
V 1 10 - 10 
VІ 1 11 5,5 11 
VІІ 1 10 2,5;  5;  7,5 10 

 
 
 


