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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: виявляє 
фрагментарні знання й часткове розуміння основних положень конкретної теми; 
викладає матеріал не повно і допускає суттєві помилки у формулюванні правил; не 
вміє обґрунтувати свої помилки; викладає матеріал непослідовно і допускає суттєві 
помилки у мовленнєвому оформленні відповіді.

51-99

Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: виявляє часткове 
знання й розуміння основних положень конкретної теми; викладає матеріал не 
досить повно і допускає помилки у формулюванні правил; не вміє глибоко і 
переконливо обґрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час підбору 
прикладів; викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому 
оформленні відповіді.

100-149

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: повно, але не 
ґрунтовно BHKnaflaev матеріал; виявляє достатньо повне розуміння матеріалу; 
аргументує свої думки, але не застосовує знання на практиці; наводить необхідні 
приклади тільки за підручником; викладає матеріал послідовно і правильно з огляду 
на норми літературної мови; допускає деякі помилки, які частково сам виправляє 
після зауваження та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і 
мовленнєвому оформленні.

150-189

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: ґрунтовно і повно 
викладає матеріал; виявляє достатньо повне розуміння матеріалу; аргументує свої 
думки, застосовує знання на практиці; наводить необхідні приклади не тільки за 
підручником, а й самостійно складені; викладає матеріал послідовно і правильно з 
огляду на норми літературної мови; допускає деякі помилки, які сам виправляє після 
зауваження та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і 
мовленнєвому оформленні.

190-200

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: ґрунтовно і повно 
викладає матеріал виявляє повне розуміння матеріалу; аргументує свої думки, 
застосовує знання на практиці; наводить необхідні приклади не тільки за 
підручником, а й самостійно складені; викладає матеріал послідовно і правильно з 
огляду на норми літературної мови.
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