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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

додаткового фахового випробування вступників  

для здобуття  ступеня освіти «Бакалавр»  

за спеціальністю 053 «Психологія» 

(на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 

 

Метою додаткового фахового вступного випробування є виявлення 

рівня знань, умінь і навичок, одержаних вступниками відповідно до освітньо-

професійної програми молодшого спеціаліста. Головним завданням 

додаткового фахового вступного випробування є виявлення у вступників 

спеціальних знань і практичних навичок із комплексу фахових навчальних 

дисциплін: «Загальна психологія» та «Вступ до спеціальності».  

Процедура оцінювання результатів складання студентами вступних 

іспитів спеціальності 053 «Психологія» базується на системі визначених 

показників, які відображають об’єктивні знання й уміння. Сама оцінка 

розглядається, відповідно, як визначення ступеня засвоєння знань, вмінь та 

навичок у співвідношенні з вимогами, що ставляться до них 

кваліфікаційними вимогами зі спеціальності та відповідними навчальними 

програмами з конкретних дисциплін. 

Це співвідношення між конкретними результатами складання іспиту у 

вигляді серії тестових завдань базується на кваліфікаційних вимогах зі 

спеціальності, визначається змістом програм відповідних фундаментальних і 

професійно-орієнтованих дисциплін й виміряється кількісними та якісними 

показниками ступеня оволодіння студентами знань, вмінь та навичок, що 

виявляються ними в стандартних умовах, а також рівень їх засвоєння. 



Критерії оцінки базуються на інтегрованих показниках рівня 

оволодіння вступником необхідними знаннями, вміннями та навичками і 

рівня кваліфікаційних вимог відповідного ступеня освіти.  

Кожному вступникові пропонується варіант завдання, який складається 

з 50 завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Кожна 

правильно вказана відповідь оцінюється в 2 бали. Додаткове фахове 

випробування триватиме впродовж 120 хвилин. Максимальна кількість балів, 

яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів. 

Після підрахунку суми балів, отриманої за виконанні завдання, до 

загальної суми додається 100 балів для переведення у 200-бальну шкалу.  

Підсумкова оцінка у 200-бальній шкалі за додаткове фахове 

випробування формується так: 

100+Т, якщо Т>0 

0, якщо Т=0,  

де Т – оцінка у 100-бальній шкалі за виконання завдань. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – 

«склав» / «не склав». Вступники, які отримали від 120 до 200 балів, 

вважаються такими, що отримали оцінку «склав» та допускаються до участі у 

конкурсі. Особи, які отримали від 0 – 118 балів, вважаються такими, що 

отримали оцінку «не склав» та не допускаються до участі в конкурсі. 

 


