
Програма та критерії оцінювання випробувань з української мови  

для вступників  на основі базової загальної середньої освіти 

 

Основною формою вступних випробувань з української мови  для 

перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності абітурієнтів є 

контрольний текстовий диктант. 

1. Вступники повинні знати: основні правила вживання звуків у 

різних позиціях слів, чергування голосних і приголосних звуків, 

зміни в групах приголосних, правила вживання великої літери, 

м'якого знака і апострофа, написання частин мови, складних слів; 

правила утворення і написання граматичних форм різних частин 

мови; види речень, способи ускладнення речень, типи зв'язків у 

реченнях, вживання сполучників і розділових знаків у різних видах 

речень тощо. 

2. Вступники повинні вміти: грамотно писати слова з різними 

орфограмами, зіставляти звучання і написання слів, передавати на 

письмі звуки і звукосполучення, записувати складні, 

складноскорочені слова і абревіатури, власні назви, робити перенос 

слів; правильно вживати відмінкові закінчення, а також закінчення 

різних форм дієслова, грамотно писати прислівники і займенники; 

визначати головні і другорядні члени речення, однорідні члени 

речення і узагальнюючі слова при них, зв'язки сурядності і 

підрядності, вставні і вставлені конструкції, уточнюючі члени 

речення, пряму і непряму мову, відповідно до цього правильно 

вживати розділові знаки. 

3. Матеріал для контрольного диктанту. 

Для вступних випробувань використовується текст, доступний для 

розуміння, обсягом 160—170 слів з урахуванням як самостійних, так 

і службових частин мови, у якому кожне з опрацьованих правил 

орфографії та пунктуації української мови представлене 3-5 

прикладами. 

4. Одиниця контролю: текст, записаний абітурієнтом з голосу 

викладача. 

5. Оцінювання 

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв: 

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;  

- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та 

пунктуаційні помилки: на правила, які не входять до шкільної 

програми; на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не 

перевіряється; у відтворенні так званої авторської пунктуації; 

- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька 

разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те 



саме правило, але в різних словах) вважаються кількома 

помилками;  

- розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих 

належать такі:  

1) у винятках з усіх правил;  

2) у написанні великої літери в складних власних 

найменуваннях;  

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у 

прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;  

4) у випадках, коли замість одного розділового знака 

поставлений інший і якщо можлива інша інтонація;  

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у 

сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…);  

6) пропуск одного зі сполучуваних, розділових знаків або 

порушення їх послідовності;  

7) заміна українських літер російськими; 

- п’ять виправлень неправильного написання на правильне 

прирівнюються до однієї помилки;  

- орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляються, але не враховуються.  

Нормативи оцінювання диктанту:  

бали к-сть помилок 

1 15-16 і більше 

2 13-14 

3 11-12 

4 9-10 

5 7-8 

6 5-6 

7 4 

8 3 

9 1+1(негруба) -2 

10 1 

11 1(негруба) 

12 - 

 



6. Вступне випробування з української мови на основі базової середньої 

освіти (диктант) триває одну астрономічну годину. 

 

7. Зміст навчального матеріалу 

 

1. Фонетика і орфографія 

1.1.  Велика літера у власних назвах 

Написання імен, по батькові, прізвищ, псевдонімів, прізвиськ. Складні 

прізвища, псевдоніми та імена, що пишуться через дефіс. Написання власних 

назв іншомовного походження. Написання індивідуальних назв: міфологічних 

істот і божеств, дійових осіб у літературних творах. Назви найвищих 

державних та міжнародних посад, міністерств, управлінь, установ і 

організацій. Агрономічні, астрономічні, історичні, літературні, географічні й 

топографічні назви. 

          1.2.  Вживання м'якого знака. Вживання апострофа 

Вживання м'якого знака після м'яких д, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та 

складу, після м'яких приголосних у середині складу перед о. У суфіксах 

іменників, прикметників та прислівників (- зький, - ський, - цький; - зькість, 

- ськість,- цькість; - зько, - сько, - цько; - зькому, - ському, - цькому; - 

зьки, - ськи, - цьки). Суфікси - еньк-, - оньк -, - есеньк -, - ісіньк -, - ісіньк -

. Ь у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м'якої групи і 

відмінків середнього роду на -нн (я), у дієслівних формах дійсного та 

наказового способу. 

Вживання апострофа на позначення роздільної вимови після твердих 

приголосних перед я, ю, є, ї (у корені та після префіксів). Апостроф у словах 

іншомовного походження. 

       1.3.  Ненаголошені голосні [е], [и], [о] 

Написання е, и, о у ненаголошених складах за умови добору перевірочного 

слова із наголосом на е, и, о. а замість о перед складами з постійно 

наголошеним а (я). О у суфіксах. Правопис е у суфіксах. И чи і у групах звуків 

(- ри -, - ли -; - рі -, - лі -). 



 

 

   1.4. Чергування приголосних при словозміні й словотворенні 

Зміни приголосних у непрямих відмінках іменників, а також при 

утворенні нових слів. Групи чергувань г - з - ж, к - ц - ч ,  х - с - ш .  Зміни 

приголосних при пом'якшенні. Основні позиції чергувань 

1.5. Спрощення    в    групах    приголосних.    Подвоєння,   подовження 

приголосних 

Випадні д і т у групах -ждн -, - здн -, - стн -, - стл -. Випадний к у групах      

– зкн -, - скн - при творенні Д ІЄС Л І В І З  суфіксом  -ну-. випадний л у групі 

приголосних - слн -. 

Збіг приголосних. подвоєння н перед суфіксом - ість.    Буквосполучення -

нн - у прикметникових суфіксах. Подовження приголосних д, т, з, с, л, н, ж, 

ш, ц, ч перед я, ю, є, і. 

1.6. Написання префіксів роз -, без -, через -, з- (зі -) 

перехід з- у с- перед глухими приголосними, з- у зі- з метою уникнення 

збігу приголосних. З у префіксах роз -, без -, через -. 

         1.7. Правила переносу слів 

Сполучення дж, дз при переносі. Апостроф і м'який знак при переносі. 

Склади з однієї літери. Перенос складних слів, абревіатур, прізвищ з 

ініціалами, умовних скорочень. Розділові знаки при переносі. 

1.8.   Правопис слів іншомовного походження 

Передача голосних і приголосних звуків у словах іншомовного 

походження. Подвоєні й не подвоєні приголосні. Групи приголосних з 

голосними. Вживання апострофа і м'якого знака в словах іншомовного 

походження. Дифтонги і кінцеві групи приголосних. Відмінювання слів 

іншомовного походження. 

          1.9.  Написання складних і складноскорочених слів 

Загальні правила правопису складних слів. Сполучні голосні. Написання 

разом, окремо або через дефіс складних іменників, прикметників, числівників 



та займенників, прислівників. Прикладка. Складні прийменники, сполучники, 

частки. Правопис складноскорочених слів. 

2. Морфологія 

Частини мови   

2.1.   Написання іменників. Пояснення до форм родового відмінка  

однини іменників чоловічого роду II відміни 

Відмінювання іменників в однині та множині з урахуванням групи і 

відміни. Невідмінювані іменники. Закінчення - а (- я) або - у (- ю) в родовому 

відмінку однини іменників II відміни. 

2.2. Відмінювання імен по батькові. Відмінювання прізвищ 

Особливості відмінювання імен по батькові. Відмінювання чоловічих та 

жіночих прізвищ. Особливості відмінювання прізвищ на - ко, а також прізвищ 

іменникового походження. 

2.3. Написання прізвищ і географічних назв 

Труднощі перекладу прізвищ і географічних назв. Правопис голосних у 

корені (а чи о, е чи є, и чи і). 

2.4.   Написання прикметників 

Тверда і м'яка група прикметників. Особливості відмінювання 

прикметників. Ступені порівняння: проста і складена форма. Зміна основи 

деяких прикметників. Прикметники, що не утворюють ступенів порівняння. 

2.5.  Написання числівників 

Числівник як  частина  мови.  Кількісні,  порядкові, дробові  числівники. 

Прості, складні і складені числівники. 

2.6.  Зв'язок числівників з іменниками, правопис 

Узгодження і керування у сполученнях числівників з іменниками. 

Особливості відмінювання числівників. Написання цифр словами у 

словосполученнях і реченнях. 

2.7.  Написання займенників  



Особові,   присвійні,   вказівні,   питальні,  означальні   займенники.   

Зворотний займенник себе. Особливості відмінювання. Правопис складних 

(неозначених і заперечних) займенників. 

 

2.8.    Прислівник. Розряди, творення і правопис 

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. 

Творення прислівників від інших частин мови. Утворення ступенів 

порівняння. Правопис складних прислівників. Правопис прислівників із 

префіксом по -. 

2.9.   Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук 

Поняття про службові частини мови. Вираження прийменниками 

різноманітних відношень відмінкових форм з дієсловами та іншими словами 

в реченні. Походження прийменників. Прості, складні і складені 

прийменники. Вживання прийменників з формами непрямих відмінків. 

Прості, складні і складені сполучники. Сполучники сурядності: єднальні, 

протиставні і розділові. Сполучники підрядності: часові, причинові, цілі, 

умовні, допустові, наслідку, порівняльні. Групи часток за значенням. 

Словотворчі і формотворчі частки. Творення вигуків. Розряди вигуків за 

значенням. 

 

3. Синтаксис і пунктуація 

3.1. Речення  з однорідними  членами.  Речення  з  відокремленими 

членами 

Поняття про ускладнене речення. Однорідні члени речення. Сполучники 

і розділові знаки при однорідних членах речення. Узагальнюючі слова при 

однорідних членах речення. Поняття і умови відокремлення другорядних 

членів речення. Відокремлені прикладки. Уточнюючі члени речення. 

          3.2.   Звертання. Вставні слова, сполучення слів, речення 

Способи вираження і виділення звертання. Значення вставних слів, 

сполучень слів і речень, вживання розділових знаків. 



          3.3.    Складне речення 

Поняття про складне речення. Типи складного речення. 

           3.4.  Складносурядні речення 

Структура складносурядних речень. Відношення між частинами 

складносурядних речень (єднальні, протиставні, зіставні, розділові, 

приєднувальні). Вживані сполучники. Вживання розділових знаків. 

          3.5.  Складнопідрядні речення 

Поняття про складнопідрядне речення. Види підрядних речень (місця, 

часу, причини, наслідкові, мети, порівняльні, умовні, допустові). Вживання 

сполучників і розділових знаків. 

        3.6. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 

Види   зв'язків  частин  у  складнопідрядному  реченні   з   кількома   

підрядними. Вживання розділових знаків. 

         3.7.  Безсполучникові складні речення. Розділові знаки в них 

Безсполучникові складні речення з однотипними частинами 

(одночасність перелічуваних явищ, часова послідовність дій чи явищ значення 

зіставлення або протиставлення – складносурядні. Безсполучникові складні 

речення з різнотипними частинами (з'ясувально-об'єктивні відношення, 

причиново-наслідкові та умовно-наслідкові відношення, значення 

допустовості, пояснювальні відношення) – складнопідрядні. 

          3.8.   Складні речення з різними видами зв'язку 

Поєднання різних видів зв'язку у складному реченні. Вживання 

розділових знаків. 

          3.9.   Пряма й непряма мова 

Вживання розділових знаків при прямій мові. Передача чужої мови у 

вигляді підрядного речення – непряма мова. Цитата. 

 

 

 

 

 



Програма вступного випробування з математики  

для вступників на основі базової загальної середньої освіти 

 

Завдання вступного випробування з математики  

полягає у тому, щоб оцінити рівень володіння компетентностями 

вступників: 

- будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ та досліджувати 

ці моделі засобами математики;  

- здатність виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими 

в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на наближені 

обчислення, пропорції тощо);  

- перетворювати числові та буквені вирази (розуміти змістове значення кожного 

елемента виразу, спрощувати вирази та обчислювати значення числових виразів, 

знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);  

- аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь та нерівностей, 

досліджувати їхні властивості;  

- застосовувати загальні методи та прийоми у процесі розв'язування рівнянь, 

нерівностей та їхніх систем, аналізувати отримані розв’язки та їхню кількість;  

- розв'язувати текстові задачі та задачі практичного змісту з алгебри, геометрії;  

- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;  

- знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, 

площі);  

- аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших 

формах. 

 

Назва розділу, 

теми 
Зміст навчального матеріалу Компетентності 

 АЛГЕБРА  

 Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ  

Дійсні числа 

(натуральні, цілі, 

раціональні та 

ірраціональні), 

порівняння чисел 

та дії з ними 

- властивості дій з дійсними 

числами;  

- правила порівняння дійсних 

чисел;  

- ознаки подільності чисел на 2, 

3, 5, 9, 10; 

 - правила знаходження 

найбільшого спільного 

дільника та найменшого 

спільного кратного чисел;  

- правила округлення цілих 

чисел і десяткових дробів;  

- означення арифметичного 

квадратного кореня;  

- властивості коренів;  

- означення степеня з 

натуральним, цілим 

показниками, їхні властивості;  

- числові проміжки;  

- розрізняти види чисел та 

числових проміжків; 

- порівнювати дійсні числа;  

- виконувати дії з дійсними 

числами;  

- використовувати ознаки 

подільності;  

- знаходити найбільший 

спільний дільник та 

найменше спільне кратне 

двох чисел;  

- знаходити неповну частку 

та остачу від ділення одного 

натурального числа на інше;  

- перетворювати звичайний 

дріб у десятковий;  

- округлювати цілі числа і 

десяткові дроби;  



- модуль дійсного числа та його 

властивості 

- використовувати 

властивості модуля до 

розв’язання задач 

Відношення та 

пропорції. 

Відсотки. 

Основні задачі на 

відсотки. 

Текстові задачі 

- відношення, пропорції;  

- основна властивість 

пропорції;  

- означення відсотка;  

- правила виконання 

відсоткових розрахунків 

- знаходити відношення 

чисел у вигляді відсотка, 

відсоток від числа, число за 

значенням його відсотка;  

- розв'язувати задачі на 

відсоткові розрахунки та 

пропорції;  

- розв'язувати текстові задачі 

арифметичним способом 

Раціональні, 

ірраціональні, 

степеневі вирази 

та їхні 

перетворення 

- означення тотожно рівних 

виразів, тотожного 

перетворення виразу, 

тотожності;  

- означення одночлена та 

многочлена; - правила 

додавання, віднімання і 

множення одночленів та 

многочленів; - формули 

скороченого множення;  

- розклад многочлена на 

множники;  

- означення дробового 

раціонального виразу;  

- правила виконання дій з 

дробовими раціональними 

виразами 

- виконувати тотожні 

перетворення раціональних, 

ірраціональних, степеневих 

виразів та знаходити їхнє 

числове значення при 

заданих значеннях змінних 

 Розділ: РІВНЯННЯ, 

НЕРІВНОСТІ ТА ЇХНІ 

СИСТЕМИ 

 

Лінійні, 

квадратні, 

раціональні 

рівняння. 

Лінійні, 

квадратні 

нерівності. 

Системи 

лінійних рівнянь 

і нерівностей. 

Системи 

квадратних 

рівнянь. 

Розв'язування 

текстових задач 

за допомогою 

- рівняння з однією змінною, 

означення кореня (розв'язку) 

рівняння з однією змінною;  

- нерівність з однією змінною, 

означення розв'язку нерівності 

з однією змінною;  

- означення розв'язку системи 

рівнянь, основні методи 

розв’язування систем; - методи 

розв'язування раціональних 

рівнянь;  

- методи розв'язування 

лінійних, квадратних, 

раціональних нерівностей 

- розв'язувати рівняння і 

нерівності першого та 

другого степенів, а також 

рівняння і нерівності, що 

зводяться до них;  

- розв'язувати системи 

лінійних рівнянь і 

нерівностей, а також ті, що 

зводяться до них;  

- розв'язувати рівняння, що 

містять дробові раціональні, 

степеневі вирази;  

- розв'язувати нерівності, що 

містять степеневі вирази;  

- розв'язувати рівняння й 

нерівності, використовуючи 



рівнянь та їхніх 

систем 

означення та властивості 

модуля;  

- застосовувати загальні 

методи та прийоми 

(розкладання на множники, 

заміна змінної, застосування 

властивостей і графіків 

функцій) у процесі 

розв'язування рівнянь, 

нерівностей та їхніх систем;  

- аналізувати та 

досліджувати рівняння, їхні 

системи та нерівності 

залежно від коефіцієнтів;  

- застосовувати рівняння, 

нерівності та системи 

рівнянь до розв'язування 

текстових задач 

 Розділ: ФУНКЦІЇ  

Числові 

послідовності 

- означення арифметичної та 

геометричної прогресій;  

- формули n-го члена 

арифметичної та геометричної 

прогресій;  

- формули суми n перших 

членів арифметичної та 

геометричної прогресій 

- розв'язувати задачі на 

арифметичну та геометричну 

прогресії 

Функціональна 

залежність. 

Лінійні, 

квадратичні, 

степеневі 

функції, їхні 

основні 

властивості 

- означення функції, області 

визначення, області значень 

функції, графік функції;  

- способи задання функцій, 

основні властивості та графіки 

функцій 

- знаходити область 

визначення, область значень 

функції;  

- досліджувати на парність 

(непарність) функцію;  

- встановлювати властивості 

числових функцій, заданих 

формулою або графіком;  

- використовувати 

перетворення графіків 

функцій 

 ГЕОМЕТРІЯ  

 Розділ: ПЛАНІМЕТРІЯ  

Елементарні 

геометричні 

фігури. на 

площині та їхні 

властивості 

- поняття точки та прямої, 

променя, відрізка, ламаної, 

кута;  

- аксіоми планіметрії;  

- суміжні та вертикальні кути, 

бісектриса кута;  

- властивості суміжних та 

вертикальних кутів;  

- застосовувати означення, 

ознаки та властивості 

елементарних геометричних 

фігур до розв'язування 

планіметричних задач та 

задач практичного змісту 



- паралельні та 

перпендикулярні прямі;  

- відстань між паралельними 

прямими; 

-  перпендикуляр і похила, 

серединний перпендикуляр, 

відстань від точки до прямої;  

- ознаки паралельності прямих;  

- теорема Фалеса, узагальнену 

теорему Фалеса 

Коло та круг - коло, круг та їхні елементи;  

- центральні, вписані кути та 

їхні властивості;  

- дотична до кола та її 

властивості 

- застосовувати набуті 

знання до розв'язування 

планіметричних задач та 

задач практичного змісту 

Трикутники - види трикутників та їхні 

основні властивості;  

- ознаки рівності трикутників;  

- медіана, бісектриса, висота 

трикутника та їхні властивості;  

- теорема про суму кутів 

трикутника;  

- нерівність трикутника;  

- середня лінія трикутника та її 

властивості;  

- коло, описане навколо 

трикутника, і коло, вписане в 

трикутник;  

- теорема Піфагора;  

- співвідношення між 

сторонами і кутами 

прямокутного трикутника;  

- теорема синусів;  

- теорема косинусів;  

- подібні трикутники, ознаки 

подібності трикутників 

- класифікувати трикутники 

за сторонами та кутами;  

- розв'язувати трикутники;  

- застосовувати означення та 

властивості різних видів 

трикутників до розв'язування 

планіметричних задач та 

задач практичного змісту;  

- визначати елементи кола, 

описаного навколо 

трикутника, і кола, 

вписаного в трикутник 

Чотирикутники - чотирикутник та його 

елементи;  

- паралелограм, його 

властивості й ознаки;  

- прямокутник, ромб, квадрат 

та їхні властивості; 

- трапеція, середня лінія 

трапеції та її властивості;  

- вписані в коло та описані 

навколо кола чотирикутники;  

- сума кутів чотирикутника 

- застосовувати означення, 

ознаки та властивості різних 

видів чотирикутників до 

розв'язування 

планіметричних задач і задач 

практичного змісту 



Многокутники - многокутник та його 

елементи;  

- периметр многокутника;  

- правильний многокутник та 

його властивості;  

- вписані в коло та описані 

навколо кола многокутники 

- застосовувати означення та 

властивості многокутників 

до розв'язування 

планіметричних задач і задач 

практичного змісту 

Геометричні 

величини та їх 

вимірювання 

- довжина відрізка, кола та його 

дуги;  

- величина кута, вимірювання 

кутів;  

- формули для обчислення 

площі трикутника, 

паралелограма, ромба, 

квадрата, трапеції, 

правильного многокутника, 

круга, сектора 

- знаходити довжини 

відрізків, градусні міри кутів, 

площі геометричних фігур;  

- обчислювати довжину кола 

та його дуг, площу круга та 

сектора;  

- використовувати формули 

площ геометричних фігур до 

розв'язування 

планіметричних задач і задач 

практичного змісту 

Координати та 

вектори на 

площині 

- прямокутна система 

координат на площині, 

координати точки;  

- формула для обчислення 

відстані між двома точками та 

формула для обчислення 

координат середини відрізка;  

- рівняння прямої та кола; 

- поняття вектора, нульового 

вектора, модуля вектора, 

колінеарні вектори, 

протилежні вектори, рівні 

вектори, координати вектора;  

- додавання, віднімання 

векторів, множення вектора на 

число;  

- кут між векторами;  

- скалярний добуток векторів 

- знаходити координати 

середини відрізка та відстань 

між двома точками;  

- складати рівняння прямої та 

рівняння кола;  

- виконувати дії з векторами;  

- знаходити скалярний 

добуток векторів;  

- застосовувати вивчені 

формули й рівняння фігур до 

розв'язування задач 

Геометричні 

переміщення 

- основні види та зміст 

геометричних переміщень на 

площині (рух, симетрія 

відносно точки та відносно 

прямої, поворот, паралельне 

перенесення);  

- рівність фігур 

- використовувати 

властивості основних видів 

геометричних переміщень до 

розв'язування 

планіметричних задач і задач 

практичного змісту 

 

  



Критерії оцінювання 

екзаменаційних тестів з математики 

для вступного випробування  

на основі базової загальної середньої освіти 

 

 

Пропоновані тести призначені для проведення вступного випробування з 

математики за курс базової загальної середньої школи. 

Тести складені у 5 варіантах, кожен з яких має три частини. 

Перша частина містить 12 завдань, кожне з яких оцінюється 0,5 бали. Ці 

завдання мають алгоритмічний характер. Виконання  їх вимагає від абітурієнта 

вміння розв’язання завдань за відомими алгоритмами в стандартних ситуаціях, які 

містять один крок. 

Друга частина містить 4 завдання, кожне з яких оцінюється 0,75 бали. 

Розв’язання їх вимагає від абітурієнта вміння виконання двох-трьох кроків у 

стандартних ситуаціях. 

Третя частина містить 3 завдання, кожне з яких оцінюється 1 балом. 

Розв’язання цих завдань вимагає застосування базових знань, вмінь у ситуаціях, що 

передбачають більш високий рівень оперування математичними поняттями. 

Систематизація і актуалізація відомих знань (теорем, аксіом, алгоритмів), що 

виступають засобом розв’язання конкретних задач, здійснюється в цьому випадку 

на основі значно складнішої аналітичної діяльності. 

Такий підбір завдань дозволяє здійснювати оцінку результатів основних видів 

навчальної математичної діяльності: умінь складати математичні моделі життєвих 

ситуацій, здійснювати оперування математичними поняттями, символами, 

проводити логічні міркування, конструювати математичні (геометричні) об’єкти, 

переходити від одних форм представлення математичних знань до інших тощо. 

Три частини кожного варіанту охоплюють розділи програми базової загальної 

середньої школи з алгебри і геометрії. 

Загальна сума балів, отримана вступником за результатами вступного 

випробування, не може перевищувати 12 балів і складається як сума балів за кожну 

з трьох частин.  

Наприклад: 

Абітурієнт  відповів на 10 завдань першої, 2 завдання другої і 1 завдання 

третьої частин. В такому разі його сума балів дорівнює:  

S = (10х0,5) + (2х0,75) + (1х1) = 7,5 бали. 

 

 


