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Порядок оцінювання результа
для вступу на навчання з лавр»
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:
- не володіє понятійним апаратом;
- не може пояснити окремих біологічних процесів, явищ, положень;
- не має уяви про зміст фактичного матеріалу.

51-99
Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо:
- показав слабке володіння понятійним та термінологічним апаратом;
- вміє пояснити окремі біологічні процеси, явища, положення.

100-149

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо:
- відповідає на окремі запитання;
- самостійно але неповно відтворює навчальний матеріал;
- загалом правильно вживає біологічні терміни;
- дає неповну характеристику різним формам організації життя, 

процесів і явищ.

150-189

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо:
- демонструє знання фактичного матеріалу, але допускає деякі 

неточності;
- дає відповідь на поставлене питання, але може допускати деякі 

неточності.

190-200
Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо:
- вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;
- дає повну відповідь на поставлене питання;
- аргументує та доводить всі твердження.
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