




























































ЗАТВЕРДЖУЮ 
иймальної комісії 

колаївського 
чагрдрної о університету

. Шебанін 
2019 р.

⅛⅛x мов (англійська, німецька)Критерії оцінювання результатів вступного ісгіиТ^
для вступу на навчання за OC «Бакалавр» 
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Вступний іспит з іноземних мов (англійська, німецька) проводиться у вигляді письмового 
тестування. Загальна кількість завдань тесту - 42. Тест складається з двох частин. Частина «Читання» 
(завдання 1-4) містить 22 завдання різних форм. Частина «Використання мови» (завдання 5 та 6) містить 
20 завдань. Тест складається із завдань трьох форм: Завдання на встановлення відповідності (завдання 1: 
№1—5, завдання 3: № 11-16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із 
наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді 
до запитань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (завдання 2: № 6-10). Завдання складається 
з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання на заповнення 
пропусків у тексті (завдання 4: № 17-22, завдання 5: № 23-32, завдання 6: № 33-42). У завданнях 
пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ частинами речень, 
словосполученнями/словами із наведених' варіантів. Кожне завдання 1-42 оцінюється в 1 бал. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник, правильно відповівши на всі тестові завдання, 
становить 42 бали. Результат оцінювання вступного іспиту встановлюється за таблицею переведення 
тестових балів в бали за шкалою 100-200.
Тестові бали За шкалою

100-200
Тестові 

бали
За шкалою

100-200
0 не склав 22 154
1 не склав 23 156
2 не склав 24 159
3 не склав 25 161
4 не склав 26 164
5 не склав 27 167
6 не склав 28 169
7 не склав 29 171
8 не склав зо 174
9 100 31 176
10 105 32 179
11 110 33 * 181
12 115 34 183
13 121 35 185
14 126 36 188
15 130 37 190
16 134 38 192
17 138 39 194
18 142 40 196
19 145 41 198
20 148 42 200
21 151

Голова предметної екзаменаційної комісії О.В. Артюхова
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