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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

фахового випробування вступників  

для здобуття  ступеня освіти «Бакалавр»  

за спеціальністю 053 «Психологія» 

(на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 

 

Мета фахового випробування ‒ полягає у перевірці знань та умінь 

вступників, необхідних для успішного опанування базовими компетенціями 

фахівців зі спеціальності 053 «Психологія».  

На основі змісту програм з дисциплін: «Загальна психологія», 

«Анатомія та фізіологія ЦНС» та «Вікова психологія» розроблені тестові 

завдання вступних випробувань. 

Оцінювання результатів складання вступниками випробувань зі 

спеціальності 053 «Психологія» розглядається 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 вступниками 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 тестових завдань. Серед варіантів відповідей необхідно визначити одну. 

Кожна правильно вказана відповідь оцінюється в 2 бали. Вступне 

випробування триватиме впродовж 120 хвилин. Максимальна кількість балів, 

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

Після підрахунку суми балів, отриманої за виконані завдання, до 

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

Підсумкова оцінка у 200-бальній шкалі за вступне випробування 

формується так: 

100+Т, якщо Т>0 

0, якщо Т=0,  

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

Результат цієї суми вказується в екзаменаційній роботі як такий, що 

буде враховуватися при виведенні підсумкового рейтингового балу. 

Вступники які отримали від 110 до 200 балів допускаються до участі у 

конкурсі. Вступники, які отримали до 100 балів (за 200 – бальною шкалою), 

втрачають право брати участь у конкурсному відборі. 

 

 


