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100-105 Абітурієнт/абітурієнтка  демонструє суто поверхове 

та формальне знайомство з навчальним матеріалом. 

106-110 Абітурієнт/абітурієнтка  демонструє суто поверхове 

та формальне знайомство з навчальним матеріалом, здатний/здатна  з помилками 

й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило. 

111-116 Абітурієнт/абітурієнтка  під час співбесіди виявляє знання й розуміння основних 

положень навчального матеріалу. 

117-121 Абітурієнт/абітурієнтка  під час співбесіди виявляє знання й розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповідь його/її правильна, але недостатньо 

осмислена. Дає відповідь на питання з допомогою викладача. 

122-127 Абітурієнт/абітурієнтка  правильно відповідає на питання, знає основоположні 

теорії і факти. 

128-133 Абітурієнт/абітурієнтка  правильно відповідає на питання, знає основоположні 

теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 

думок. 
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134-138 Знання абітурієнта/абітурієнтки  є достатніми, він/вона, відповідаючи на 

питання, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і 

залежність між явищами. 

139-144 Знання абітурієнта/абітурієнтки  є достатніми, він/вона, відповідаючи на 

питання, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і 

залежність між явищами, фактами, робити висновки. Відповідь його/її логічна, 

хоч і має неточності. 

145-149 Абітурієнт/абітурієнтка  демонструє достатній рівень володіння  матеріалом,  

уміє аналізувати й систематизувати інформацію 

150-155 Абітурієнт/абітурієнтка  демонструє достатній рівень володіння  матеріалом,  

уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази із самостійною і правильною аргументацією.Відповідь його/її логічна, 

хоч і має  неточності. 

156-161 Абітурієнт/абітурієнтка  має повні, глибокі знання, здатний/здатна  

використовувати їх. 

162-166 Абітурієнт/абітурієнтка  має повні, глибокі знання, здатний/здатна  

використовувати їх, формулюючи відповідь, робити висновки, узагальнення. 
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167-172 Абітурієнт/абітурієнтка  має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх під час відповіді, демонструє здатність 

оперувати джерелами інформації. 

173-177 Абітурієнт/абітурієнтка  має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх під час відповіді, демонструє здатність 

оперувати джерелами інформації та аналізувати її, ставити і розв’язувати 

проблеми. 

178-183 Абітурієнт/абітурієнтка  має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм. 

184-189 Абітурієнт/абітурієнтка  має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. 

190-194 Абітурієнт/абітурієнтка  демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання. 

195-200 Абітурієнт/абітурієнтка  демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати,  приймати рішення. 
 


