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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТРА 

НА ФІЗИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

 

1. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь у 

конкурсі, незалежно від того, в якому ЗВО і коли було здобуто вищу освіту за 

попереднім рівнем/ступенем.  

2. Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху оцінюються за 200-

бальною шкалою. Загальний час, відведений на складання іспиту з фаху, не може 

перевищувати три (астрономічні) години. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху 

складає 100 балів. Особи, які отримали на іспиті з фаху менш ніж 100 балів, 

позбавляються права на участь у конкурсі на зарахування за обраною спеціальністю 

(магістерською програмою). 

3. Апеляція подається письмово у вигляді заяви у довільній формі на ім'я відповідального 

секретаря Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (далі – апеляційна заява).  

Апеляційна заява подається до відбіркової комісії фізичного факультету вступником 

особисто в день оголошення результату вступного випробування, а у випадку 

оголошення (оприлюднення) результатів вступного випробування після закінчення 

робочого дня Приймальної комісії, не пізніше 12.00 наступного робочого дня. 

Вступнику повідомляється дата, час та місце проведення засідання Апеляційної комісії 

з розгляду його апеляційної заяви. 

4. Предметом апеляції може бути тільки оцінка з вступних випробувань. Не розглядаються 

апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання. Апеляція на 

рішення Апеляційної комісії (повторна апеляція) не приймається. 

Апеляційна заява розглядається у день її подання або наступного робочого дня у 

присутності вступника, а також голови (заступника голови) предметної екзаменаційної 



комісії, голови (заступника голови) фахової атестаційної комісії. Якщо вступник не 

з'явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі 

розгляду його письмової роботи. Апеляційною комісією встановлюється об'єктивність 

оцінювання відповідей вступників та здійснюється перевірка правильності визначення 

результату вступного випробування.  

Під час розгляду апеляції членами Апеляційної комісії проводиться співбесіда з 

вступником на підставі письмової роботи. Вступнику надаються пояснення щодо 

допущених помилок. Письмова робота, окрім членів Апеляційної та предметної 

екзаменаційної, фахової атестаційної комісій, надається для перегляду тільки вступнику 

під час проведення апеляції. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не 

допускається. 


