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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
додаткового фахового випробування вступників,
які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю,
для здобуття ступеня освіти «Магістр»
за спеціальністю 053 «Психологія»
Освітня програма «Психологічна реабілітація»,
у 2020 році
Згідно з «Законом про освіту» України та за чинними нормативними
актами МОН України, здобувати ступінь освіти «Магістр» за спеціальністю
053 «Психологія», мають право вступники з дипломом встановленого зразка
зі СО «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст».
Додаткове фахове випробування за спеціальністю 053 «Психологія»
освітньої програми «Психологічна реабілітація» проводиться для осіб, які
здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю, та містить комплекс
завдань з:
 загальної психології
 диференціальної психології та психології особистості
 вікової психології
Процедура оцінювання

результатів складання

вступних

іспитів

будується 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.
Система кількісних і якісних параметрів, що визначають конкретний
рівень оволодіння знаннями, вміннями та навичками в межах своєї основи, є
універсальною. Критерії оцінки базуються на інтегрованих показниках рівня
оволодіння вступником необхідними знаннями, вміннями та навичками і

рівня кваліфікаційних вимог відповідного ступеня освіти.
Кожному вступнику для здобуття СО «Магістр» запропоновано варіант
роботи, який складається з 50 тестових завдань. Серед варіантів відповідей
необхідно визначити одну правильну. Кожна правильно вказана відповідь
оцінюється в 2 бали. Якщо вступником обрано правильну відповідь – 2 бали;
якщо обрано неправильну відповідь – 0 балів.
Додаткове фахове випробування триває протягом 120 хвилин.
На першому етапі оцінювання додаткового фахового випробування
результат обчислюється за 200-бальною шкалою в такий спосіб: після
підрахунку суми балів, отриманих за виконані завдання, до загальної суми
додається 100 балів для переведення у 200-бальну шкалу:
100+Т, якщо Т>0
0, якщо Т=0,
де Т – оцінка у 100-бальній шкалі за виконання завдань.
Для участі в подальшому конкурсному відборі 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 в конкурсному відборі.

