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«Про затвердження 
Загальних характеристик 

сертифікаційних робіт 
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№ 170 від 

15.10.2020 р.  

«Про затвердження 
Критеріїв оцінювання 

завдань відкритої форми 
сертифікаційних робіт 

зовнішнього незалежного 
оцінювання 2021 року» 



розв’язання має бути математично 
грамотним і повним; 

методи розв’язання, форми його 
запису і форми запису відповіді 
можуть бути різними;  

якщо завдання можна розв’язати 
кількома способами, то достатньо 
навести розв’язання лише одним 
способом; 



за розв’язання завдання, у якому 
обґрунтовано отриману правильну 
відповідь, виставляється максимальна 
кількість балів; 

під час виконання завдання можна 
використовувати без доведення й 
посилань будь-які математичні факти та 
твердження, які містяться в підручниках 
і навчальних посібниках, що входять до 
переліку підручників, рекомендованих 
(допущених) МОН України. 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 30 (№27 рівня 

стандарту) (алгебра та початки аналізу)  

Отримано 

правильну 

відповідь. 

Обґрунтовано всі 

ключові моменти 

розв’язування 
балів 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 30 (№27 рівня 

стандарту) (алгебра та початки аналізу)  

Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів 

розв’язування можуть бути 

обґрунтовано недостатньо / Можливі 

описки в обчисленнях або 

перетвореннях, що не впливають на 

правильність відповіді / Отримана 

відповідь може бути неправильною 

або неповною   

балів 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 30 (№27 рівня 

стандарту) (алгебра та початки аналізу)  

 

 Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів 

розв’язування обґрунтовано 

недостатньо / Можливі 1–2 негрубі 

помилки або описки в обчисленнях, 

перетвореннях, що не впливають на 

правильність подальшого 

розв’язування. Отримана відповідь 

може бути неправильною або 

неповною   

  

бали 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 30 (№27 рівня 

стандарту) (алгебра та початки аналізу)  

Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів обґрунтовано 

недостатньо або не обґрунтовано. 

Можливі 1–2 помилки або описки в 

обчисленнях або перетвореннях, що 

незначно впливають на правильність 

подальшого розв’язування. Отримана 

відповідь може бути неправильною, або 

неповною, або розв’язано правильно 

лише частину завдання   
 

 

бали 

бали 

бали 

    бали 

 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 30 (№27 

рівня стандарту) (алгебра та початки 

аналізу)  
 

 У правильній послідовності 

розв’язування пропущено деякі 

етапи.  

Ключові моменти розв’язування не 

обґрунтовано.  

Можливі помилки в обчисленнях або 

перетвореннях, що впливають на 

подальше розв’язування. Отримана 

відповідь неповна або неправильна   

 

• бали 

• бали 

• бали 

   бали 

 



 

Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 30 (№27 

рівня стандарту) (алгебра та початки 

аналізу)  

У послідовності розв’язування є 

лише деякі етапи розв’язування.  

Ключові моменти розв’язування не 

обґрунтовано.  

Отримана відповідь неправильна 

або завдання розв’язано не повністю 

  
 

бал 



 

Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 30 (№27 

рівня стандарту) (алгебра та початки 

аналізу)  
 

 Учасник не приступив 

до розв’язування 

завдання, або записи не 

відповідають зазначеним 

вище критеріям   

 
балів 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 31 (№28 рівня 

стандарту)  (геометрія) 

Отримано правильну відповідь.  

Обґрунтовано всі ключові 

моменти розв’язування та 

зазначено всі необхідні для 

доведення теореми, аксіоми 

тощо.  

Наведено рисунок, який 

відповідає розв’язанню завдання 

  

бали 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 31 (№28 рівня 

стандарту) (геометрія) 

Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів 

розв’язування обґрунтовано 

недостатньо / Рисунка немає / 

Можливі 1–2 негрубі помилки або 

описки в обчисленнях, перетвореннях, 

що не впливають на правильність 

подальшого розв’язування / Отримана 

відповідь може бути неправильною   

  
 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 31 (№28 

рівня стандарту) (геометрія) 

 

 Наведено логічно правильну послідовність 

розв’язування.  

Деякі з ключових моментів обґрунтовано 

недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка 

немає / Можливі 1–2 помилки в 

обчисленнях або перетвореннях, що 

впливають на правильність подальшого 

розв’язування. Отримана відповідь може 

бути неправильною або неповною 

(розв’язано правильно лише частину 

завдання)   

 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 31 (№28 

рівня стандарту) (геометрія) 

У правильній послідовності 

розв’язування є лише деякі 

етапи розв’язування.  

Ключові моменти 

розв’язування не обґрунтовано. 

Отримана відповідь 

неправильна або завдання 

розв’язано не повністю   

  
 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 31 (№28 

рівня стандарту) (геометрія) 

 

Учасник не приступив 

до розв’язування 

завдання, або записи не 

відповідають зазначеним 

вище критеріям   

  

 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 32 

(геометрія)  

 

Отримано правильну відповідь.  

Обґрунтовано всі ключові 

моменти розв’язування та 

зазначено всі необхідні для 

доведення теореми, аксіоми 

тощо. Наведено рисунок, який 

відповідає розв’язанню завдання 
  

  



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 32 

(геометрія) 

Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів обґрунтовано 

недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка 

немає / Можливі 1–2 помилки в 

обчисленнях або перетвореннях, що 

впливають на правильність подальшого 

розв’язування. Отримана відповідь може 

бути неправильною, або неповною, або 

розв’язано правильно лише частину 

завдання   

  

  
 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 32 

(геометрія) 

 

Учасник не приступив 

до розв’язування 

завдання, або записи не 

відповідають зазначеним 

вище критеріям   

  

  

 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 33  (алгебра та 

початки аналізу) 

Твердження доведено.  

Обґрунтовано всі 

ключові моменти 

доведення   

  

  
 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 33 

(алгебра та початки аналізу) 

 

Наведено логічно правильну 

послідовність доведення.  

Деякі з ключових моментів 

доведення обґрунтовано недостатньо 

/ Можливі 1–2 негрубі помилки в 

перетвореннях або логічних 

міркуваннях, що не впливають на 

правильність ходу доведення / 

Висновок про правильність 

твердження може бути не наведено   
  

  



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 33 

(алгебра та початки аналізу) 

У послідовності 

доведення є лише деякі 

етапи.  

Ключові моменти 

доведення не 

обґрунтовано   

  

  

  
 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 33 

(алгебра та початки аналізу) 

 

Учасник не приступив 

до доведення 

твердження, або записи 

не відповідають 

зазначеним вище 

критеріям   

  

  

  

 



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 34   (алгебра та 

початки аналізу) 

Отримано правильну 

відповідь.  

Обґрунтовано всі 

ключові моменти 

розв’язування   

  



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 34   (алгебра та 

початки аналізу) 

Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів 

розв’язування можуть бути 

обґрунтовано недостатньо / 

Можливі описки в обчисленнях 

або перетвореннях, що не 

впливають на правильність 

відповіді / Отримана відповідь 

може бути неправильною або 

неповною   

  

  



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 34   (алгебра та 

початки аналізу) 

Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів 

розв’язування обґрунтовано 

недостатньо / Можливі 1–2 

негрубі помилки або описки в 

обчисленнях, перетвореннях, що 

не впливають на правильність 

подальшого розв’язування. 

Отримана відповідь може бути 

неправильною або неповною   
  

  

  



Критерії оцінювання завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю № 34  (алгебра та 

початки аналізу) 

Наведено логічно правильну 

послідовність розв’язування.  

Деякі з ключових моментів 

обґрунтовано недостатньо або не 

обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки, 

або описки в обчисленнях, або 

перетвореннях, що незначно 

впливають на правильність 

подальшого розв’язування. Отримана 

відповідь може бути неправильною, 

або неповною, або розв’язано 

правильно лише частину завдання   

  

  

  
 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 34 

(алгебра та початки аналізу) 

 

У правильній послідовності 

розв’язування пропущено деякі 

етапи.  

Ключові моменти розв’язування не 

обґрунтовано.  

Можливі помилки в обчисленнях або 

перетвореннях, що впливають на 

подальше розв’язування. Отримана 

відповідь неповна або неправильна   
  

  

  



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 34 

(алгебра та початки аналізу) 

У послідовності розв’язування 

є лише деякі етапи 

розв’язування.  

Ключові моменти 

розв’язування не обґрунтовано.  

Отримана відповідь 

неправильна або завдання 

розв’язано не повністю   

  

  

  

  
 



Критерії оцінювання завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю № 34 

(алгебра та початки аналізу) 

 

Учасник не приступив до 

розв’язування завдання, або 

записи не відповідають 

зазначеним вище критеріям 
  

  

  

  

  

 



Завдання, на яке 
надано правильну 

відповідь, але 
розв’язання не 

наведено, оцінюється 
в 0 балів 

Завдання, розв’язання 
якого не відповідає 
умові, оцінюється 

в 0 балів 



Дякуємо  

за увагу! 


