
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 

Критерії оцінювання відповіді здобувача враховують повноту та правильність відповіді, а 

також здатність здобувача узагальнювати отримані знання, застосовувати класичні, сучасні та 

специфічні методи дослідження, принципи та закони на конкретних прикладах, аналізувати, 

інтерпретувати та оцінювати отримані результати. 

Відповідь вступника до аспірантури за спеціальністю оцінюється за 100-бальною шкалою, 

яка складається з балів, які він отримує за відповіді на питання білету (максимально  30 балів за 

кожне питання білету; кожен білет вступного іспиту складається з 3-х питань) та надання 

відповідей на 2 додаткові питання (максимально 5 балів за кожне питання). Тобто, 

30б.×3+5б.×2=100 балів.  

Критерії оцінювання відповідей на питання білету вступного іспиту: 

20-30 балів – повна відповідь  (не менше 95 % потрібної інформації). Наведені без помилок 

всі необхідні визначення, формули, розмірності, закони, закономірності, залежності, діаграми, 

графіки, схеми, тощо. Відповідь має логічну та структурну завершеність, раціональний підхід до 

викладення відповіді (розв’язання питання), коректно вживані терміни, розкрито основні 

поняття, наведено всі розмірності фізичних величин, приведено правильний узагальнюючий 

висновок. 

27-22 бали – достатньо повна відповідь (не менше 80 % потрібної інформації). Відповідь 

може містити 1-2 неточності. Наведено всі необхідні визначення, формули, розмірності, закони, 

закономірності, залежності, діаграми, графіки, схеми, тощо. Відповідь має логічну структуру, 

обрано правильний підхід до викладення відповіді (розв’язання питання), коректно вживані 

терміни, розкрито основні поняття, наведено всі розмірності фізичних величин, приведено 

правильний узагальнюючий висновок. 

21-18 балів – не повна відповідь (але не менш 60 % потрібної інформації) з незначними 

неточностями та помилками у формулюванні. Відповідь не має логічної завершеності, обрано 

нераціональний підхід до викладення відповіді (розв’язання питання), відсутні приклади, 

коректно вживані терміни, але не всі поняття розкрито, наведено всі розмірності фізичних 

величин, не приведено правильний узагальнюючий висновок 

Менше 18 балів – незадовільна відповідь (менше 60 % потрібної інформації). Основні 

визначення, формули, розмірності, закони, закономірності, залежності, діаграми, графіки, схеми 

не наведені, або наведені, або наведені з помилками. Відповідь не має логічної завершеності,  

обрано нераціональний підхід до викладення відповіді (розв’язання питання), відсутні приклади, 

некоректно вживані терміни, не всі поняття розкрито, не наведено всі розмірності фізичних 

величин, не приведено правильний узагальнюючий висновок. 

Критерії оцінювання відповідей на додаткові питання: 

 5-4 бали – повна відповідь. 

4-3 бали – достатньо повна відповідь. 

  3-2 бали – неповна відповідь. 

Менше 2 балів – незадовільна відповідь. 

Загальна кількість балів за відповідь вступника визначається шляхом підсумовування балів 

за відповіді на питання білету вступного іспиту та балів за відповіді на додаткові питання, після 

чого здійснюється перерахування отриманих балів у оцінку згідно з таблицею: 

Кількість балів Традиційна оцінка 

95-100 Відмінно 

85-94 
добре 

75-84  

74-65 
задовільно 

60-64 

Менше 60 незадовільно 
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