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ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ ЗА ТЕСТОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
З МАТЕМАТИКИ
при вступі на навчання до ПВНЗ «ХММУ» для здобуття ОС «Магістр»
на базі повної загальної середньої освіти у 2021 році (для окремих
категорій вступників (громадян України) відповідно до розділу VII
Правил прийому на навчання до ПВНЗ «ХММУ» в 2021 році,
затверджених наказом ПВНЗ «ХММУ» від 27.12.2020р. № 127)

Харків
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Порядок оцінювання результатів вступного випробування
(вступного іспиту)за тестовими технологіями
з математики
Загальні положення
Завдання з математики на письмовому комплексному вступному
випробуванні за тестовими технологіями включає 25 тестових завдань різних
типів, на виконання яких відводиться 60 хвилин:
завдання 1-го рівня:
завдання №№ 1-10 – тести закритого типу з необхідністю визначення
однієї вірної відповіді з п’яти запропонованих;
завдання 2-го рівня:
завдання №№ 11-20: завдання на встановлення відповідності («логічні
пари»). завдання складається з основи та двох стовпчиків, позначених цифрами
(ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення
відповідності (утворення «логічних пар») між інформаціє, позначеною цифрами
та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо вступник зробив позначки на
перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці
бланка відповідей.
завдання №№ 21-25: завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
Завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання
вважають виконаним, якщо вступник, здійснивши відповідні числові
розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку
для відповідей.
Кількість балів за виконання екзаменаційної роботи може складати від
100 до 200 балів і визначається сумою балів за кожне вірно розв’язане завдання
2-го рівня та додаванням їх до 100 балів за умови успішного проходження 1-го
рівня.
Кожне тестове завдань оцінюється лише за умови його вірного
розв’язання!
Критерії оцінок
Оцінювання завдань 1-го рівня №№ 1-10:
завдання вважається виконаним при зазначенні однієї вірної відповіді.
Вважається, що вступник
- «склав» 1 рівень, якщо він вірно відповів не менш як на 7 (від 7 до 10) з
10 тестових завдань 1-го рівня;
- «не склав», якщо вірно розв’язано 6 і менше тестових завдань.
Вступник, який склав завдання 1-го рівня, допускається до 2-го рівня.
Оцінювання завдань 2-го рівня №№ 11-25:
Оцінювання завдань №№ 11-20: завдання на встановлення
відповідності («логічні пари») оцінюються у 0,2,4,6,8 бали: 2 бали – за кожну
правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку
«логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за
завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»),
або відповіді на завдання не надано.
Оцінювання завдань №№ 21-25: завдання відкритої форми з короткою
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відповіддю оцінюються у 0 або 4 бали: 4 бали, якщо вказано правильну
відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на
завдання не надано.
Рівень
1-й рівень
2-й рівень
Всього

№ завдань
№ 1-10
№ 11-20
№ 21-25

Критерії
від 7 до 10 вірних відповідей – «склав»,
від 0 до 6 вірних відповідей – «не склав»
10 питань по 8 балів = 80 балів
5 питань по 4 бали = 20 балів
100 балів

Загальна кількість балів за виконання екзаменаційної роботи може
складати від 100 до 200 балів визначається сумою балів за кожне вірно
розв’язане завдання 2-го рівня та додаванням індексу в 100 балів.
Таким чином загальна сума балів максимально становить 200 балів.

