
  

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

III. Достатній 7 150-159 Вступник правильно і логічно відтворює 

навчальний матеріал; розуміє основоположні 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 

Критерії оцінювання навчальних 
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I. Початковий 1 100 Вступник може розрізняти об'єкт вивчення і 

відтворити деякі його елементи; мало 

усвідомлює мету навчально-пізнавальної 

діяльності. 

2 100-109 Вступник фрагментарно відтворює незначну 

частину навчального матеріалу; має нечіткі 

уявлення про об'єкт вивчення; виявляє 

здатність елементарно викласти думку; може 

усно відтворити кілька термінів, явищ без 

зв'язку між ними. 

3 110-119 Вступник відтворює менш як половину 

навчального матеріалу; може дати відповідь з 

кількох простих речень; здатен усно 

відтворити окремі положення завдання; не має 

сформованих практичних умінь та навичок. 

II. Середній 4 120-129 Вступник має недостатній рівень знань; знає 

близько половини навчального матеріалу, 

здатний відтворити його відповідно до тексту 

підручника або пояснень викладача, 

повторити за зразком певну операцію, дію; 

описує явища, процеси без пояснень причин, 

слабко орієнтується в поняттях. 

5 130-139 Вступник знає більш як половину навчального 

матеріалу; розуміє основний навчальний 

матеріал; здатний з помилками й 

неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило, відтворити його з 

помилками та неточностями; формулює 

поняття, наводить приклади; підтверджує 

висловлене судження прикладами. 

6 140-149 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень навчального матеріалу, 

може поверхово аналізувати події, процеси, 

явища і робити певні висновки; відповідь його 

правильна, але недостатньо осмислена; 

самостійно відтворює більшу частину 

навчального матеріалу; відповідає за планом, 

висловлює власну думку щодо теми, вміє 

застосовувати знання на практиці. 



теорії і факти, установлює причинно-

наслідкові зв'язки між ними; уміє наводити 

окремі власні приклади на підтвердження 

певних думок. 

8 160-169 Знання вступника є достатньо повними, він 

вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, 

установлювати найсуттєвіші зв'язки і 

залежності між мовними явищами, фактами, 

робити висновки; відповідь його повна, 

логічна, обґрунтована, але з деякими 

неточностями. 

9 170-179 Вступник вільно володіє вивченим 

матеріалом, застосовує знання в дещо 

змінених ситуаціях, уміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує 

загальновідомі докази у власній аргументації; 

висловлює стандартну аргументацію при 

оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 

поняття. 

IV. Високий 10 180-189 Вступник володіє глибокими й міцними 

знаннями, робить аргументовані висновки; 

критично оцінює окремі нові мовні факти, 

явища, ідеї, наводить доречні приклади. 

11 190-199 Вступник володіє узагальненими знаннями з 

предмета, аргументовано використовує їх; 

уміє застосувати вивчений матеріал для 

власних аргументованих суджень у 

практичній діяльності. 

12 200 Вступник має системні, дієві знання, 

користується широким арсеналом засобів 

доказів своєї думки; вирішує складні 

проблемні завдання; схильний до системно-

наукового аналізу явищ; відповідь повна, 

глибока, аргументована 

 


