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і

з математикиКритерії оцінювання результатів в
для вступу на навчання за авр»
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Вступний іспит з математики проводиться у формі тестування в письмовій формі. 
Вступний іспит складається із 16 тестових завдань різної форми, що відрізняються 
характером і складністю завдань, а саме завдання закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати вступник, правильно 
виконавши всі завдання дорівнює ЗО балам. Завдання закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді (№ 1-12) вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив 
відповідь у бланку відповідей. Завдання оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано 
правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше 
однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. Завдання відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю (№ 13-16) вважається виконаним, якщо вступник в бланку 
відповідей записав відповідь, а в чистовику навів послідовні логічні дії та пояснення всіх 
етапів розв’язання завдання, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те 
чи інше твердження, проілюстрував розв’язання рисунками, графіками тощо, правильно 
виконав всі обчислення. Завдання № 13, 14 оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали; завдання № 
15, 16 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів відповідно до правильності та повноти 
розв’язування. Результати тестування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Тестові бали Оцінка за шкалою 100- 
200 балів Тестові бали Оцінка за шкалою 100- 

200 балів
1 93 16 156
2 95 17 160
3 97 18 164
4 99 19 168
5 105 * 20 172
6 ПО 21 176
7 115 22 179
8 120 23 182
9 125 24 185
10 130 25 188
11 135 26 191
12 140 27 194
13 144 28 196
14 148 29 198
15 152 зо 200
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