
Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи з 

математики вступників на основі базової загальної середньої 

освіти (9 кл.) 

 

Завдання для вступних іспитів з математики розроблено із врахуванням вимог 

чинної програми з математики та Державного освітнього стандарту з  

математики. 

Екзаменаційні завдання дозволяють виявити рівень математичних 

компетентностей абітурієнтів: 

 практична компетентність – уміння розв’язувати типові математичні 

задачі: 

- використовувати на практиці алгоритм розв’язання типових задач; 

- уміти систематизувати типові задачі, знаходити критерії зведення 

задач до типових; уміти розпізнавати  типову задачу або зводити її 

до типової; 

   логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення 

    та спростування тверджень: 

-   володіти і використовувати на практиці понятійний апарат 

дедуктивних теорій (поняття, визначення понять; висловлювання, 

аксіоми, теореми і їх доведення, контр приклади до теорем тощо); 

-   проводити дедуктивні обґрунтування правильності розв’язання 

задач та шукати логічні помилки у невірних дедуктивних 

міркуваннях; 

- використовувати математичну та логічну символіку на практиці. 

 

Вступне випробування з математики проводиться в усній формі, час 

підготовки абітурієнтів – 45 хв. Екзаменаційний білет включає 5 завдань - 4 

завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії.  

Завдання вважаються виконаними правильно, якщо абітурієнт навів 

розгорнутий запис розв'язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу 

та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань оцінює  

викладач відповідно до критеріїв оцінювання завдань. Правильне розв'язання 

кожного із завдань №№ 1-5 екзаменаційного білету оцінюється двадцятьма  

балами. 

Завдання екзаменаційної роботи абітурієнти виконують на відповідних 

бланках екзаменаційної роботи. 

Формулювання завдань абітурієнти не переписують, а вказують тільки 



номер завдання. Виправлення та закреслювання в оформленні розв'язування 

завдань, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки. 

 Систему нарахування балів за правильно виконані завдання для 

оцінювання робіт абітурієнтів наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

Номери завдань Кількість балів 

1 20  

2 20  

3 20  

4 20  

5 20  

Усього балів 100 балів 

 

Причому, згідно визначених правил прийому екзаменаційна робота 

оцінюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів. 

Таким чином, максимально можлива кількість набраних абітурієнтом 

балів з екзаменаційної роботи становить 200 балів. 

Відповідно перевід з 200-бальної шкали оцінювання в чинну 12-бальну 

систему оцінок здійснюється наступним чином: 

Таблиця 2 

 

Сума балів  

200 б. 

Оцінка 

12 б. 

Оцінка 

4 б. 

101-106  1 

незадовільно  107-113 2 

114-120 3 

121-129 4 

задовільно 130-138 5 

139-147 6 

148-156 7 

добре 157-165 8 

166-174 9 

175-183 10 

відмінно 184-192 11 

193-200 12 

 


