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1. Критерії оцінювання фахових вступних випробувань для вступу на навчання 

на ступінь вищої освіти «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст». 

Зміст тестових завдань фахових вступних випробувань відповідає програмам 

дисциплін відповідних освітніх програм підготовки фахівців на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 

Матеріали фахових вступних випробувань за усіма спеціальностями підготовки, за 

якими оголошений набір, містять 30 тестових завдань. 

Час на виконання завдань фахових вступних випробувань – 120 хв. 

Абітурієнт на фаховому вступному випробуванні повинен вказати вірні відповіді 

на поставлені запитання шляхом зазначення одного варіанту відповіді серед 

наведених, який він вважає вірним. 

У кожному тестовому завданні серед запропонованих варіантів відповідей вірним є 

тільки один. 

Оцінювання результатів фахових вступних випробувань проводиться за 100-200 

бальною шкалою. Відповідність кількості вірних відповідей на тестові запитання 

фахового вступного випробування кількості балів наведені у Таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Відповідність кількості вірних відповідей кількості балів 
 

Кількість 
вірних 

відповідей 

Оцінка, 
балів 

Кількість 
вірних 

відповідей 

Оцінка, 
балів 

Кількість 
вірних 

відповідей 

Оцінка, 
балів 

1-9 не склав 17 135 25 175 
10 100 18 140 26 180 
11 105 19 145 27 185 
12 110 20 150 28 190 
13 115 21 155 29 195 
14 120 22 160 

30 200 15 125 23 165 
16 130 24 170 
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Абітурієнт, який дав вірні відповіді на 10 та більше тестових завдань, вважається 

таким, що склав фахове вступне випробування та допускається до участі у 

конкурсному відборі з відповідною оцінкою у балах. 

 

2. Критерії оцінювання додаткових фахових вступних випробувань у формі 

співбесіди для вступу на навчання за усіма спеціальностями на ступінь вищої освіти 

«Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

неспоріднених спеціальностей. 

 

Зміст тестових завдань додаткових фахових вступних випробувань у формі 

співбесіди відповідає програмам дисциплін відповідних освітніх програм підготовки 

фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 

Матеріали додаткових фахових вступних випробувань у формі співбесіди за усіма 

освітніми програмами підготовки усіх спеціальностей, за якими оголошений набір, 

містять 6 тестових завдань. 

Час на виконання завдань додаткових фахових вступних випробувань у формі 

співбесіди – 20 хв. 

Абітурієнт на додатковому фаховому вступному випробуванні у формі співбесіди 

повинен вказати вірні відповіді на поставлені запитання шляхом зазначення одного 

варіанту відповіді серед наведених, який він вважає вірним. 

У кожному тестовому завданні серед запропонованих варіантів відповідей вірним є 

тільки один. 

Відповідність кількості вірних відповідей на тестові запитання додаткового 

фахового вступного випробування висновку атестаційної комісії наведені у Таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Відповідність кількості вірних відповідей висновку комісії 
 

Кількість вірних відповідей Висновок фахової атестаційної комісії 
0-2 не склав 
3-6 склав 
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Абітурієнт, який дав вірні відповіді на 3 та більше тестових завдань, вважається 

таким, що склав додаткове фахове вступне випробування у формі співбесіди та 

допускається до складання основного фахового вступного випробування. 
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