КРИТЕРІЇ
БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Максимальна кількість балів за виконання екзаменаційних завдань - 100 балів.
Перше та друге запитання білету оцінюються в 35 балів, третє запитання
оцінюється в 30 балів. Критерії оцінювання запитань екзаменаційних білетів
відповідають такій шкалі:
- 26-35 балів, якщо здобувач знає теоретичний матеріал, розуміє сутність
питання, вміє правильно його викласти, виділити головне, досить повно розкрити
питання, уміє аналізувати, узагальнювати, порівнювати і систематизувати набуті
знання, робити висновки;
- 16-25 балів, якщо вступник має достатній рівень знань, володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовує твердження та теореми; у достатній мірі володіє методами
чисельного аналізу, узагальнює знання з дисципліни, використовує їх, уміє
виправити допущені ним помилки; у цілому правильно розуміє та вміє письмово
викласти матеріал;
- 0-15 балів, якщо письмовий виклад запитання засвідчує поверхневі знання
вступника з порушенням логічності, аргументованості та послідовності міркувань
або зовсім не розкритої сутності питання.
Підсумковий рейтинг вступника для вступного іспиту до аспірантури із
спеціальності 122 Комп'ютерні науки
Якісна оцінка
Незадовільно

Кількісна
оцінка в балах
0 – 59

Задовільно

60 - 64

Задовільно

65 - 74

Добре

75 - 84

Добре

85 - 94

Відмінно

95 - 100

Характеристика
відповіді вступника
Вступник не усвідомлює змісту запитань
білету. Демонструє відсутність знань з
дисципліни.
Відповіді на запитання білету носять
фрагментарний характер. Вступник має
лише загальні уявлення про предмет.
Допускає грубі помилки при відповіді на
поставлені питання.
Вступник має лише загальні уявлення
про предмет, в деяких запитаннях
проявляє глибину. Часто допускає
помилки та неточності при відповіді на
поставлені запитання.
У відповідях на запитання білету
допускаються неточності або помилки.
Характер
відповідей
не
носить
ґрунтовний характер
Відповіді на запитання білету носять
цілісний характер. Вступник має повне
уявлення про предмет, але допускає
незначні помилки та неточності при
відповіді на поставлені запитання.

Вступник дає повну і розгорнуту
1

відповідь на питання білету. Його
відповіді свідчать про розуміння
матеріалу, вміння аналізувати та
узагальнювати.
Відповідь
характеризується
логікою,
послідовністю викладу матеріалу
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