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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
фахового випробування вступників
для здобуття ступеня освіти «Магістр»
за спеціальністю 035.01 «Українська мова та література»
Освітня програма «Українська мова та література»
Головною метою фахового випробування у формі тестування є перевірка
вміння вступників встановлювати взаємозв’язки між різними лінгвістичними та
літературознавчими курсами, вміння застосовувати набуті знання в різних
лінгвістичних та літературознавчих курсах у розкритті певного теоретичного,
теоретико-прикладного чи суто прикладного питання або у практичному аналізі
певного явища.
Кожному вступникові пропонуються тестові завдання – 50 тестів, які
поділяються на 25 питань з «Теоретико-аналітичних та прикладних основ
української мови» та 25 питань із «Теоретико-аналітичних та прикладних основ
української літератури». Усі тести закритого типу з вибором однієї правильної
відповіді з запропонованих чотирьох варіантів. Оцінюються тести за рівнем
складності відповідно до схеми: Блок А «Теоретико-аналітичні та прикладні основи
української мови»: з 1 по 7-й тести у 1 бал = 7 балів; з 8 по 18 у 2 бали = 22 бали; з
19 по 25 у 3 бали = 21 бал; Блок Б «Теоретико-аналітичні та прикладні основи
української літератури»: з 26 по 32-й тести у 1 бал = 7 балів; з 33 по 43-й у 2 бали =
22 бали; з 44 по 50 у 3 бали = 21 бал. Якщо обрано неправильну відповідь – 0 балів.
Загальна кількість балів, які отримує вступник – 200. Максимальна кількість
балів, отриманих за вирішення тестових завдань, складає 100 балів, до яких
додаються 100. Сумарна оцінка встановлюється шляхом зведення загальної кількості
набраних балів. До участі в конкурсному відборі допускається робота, оцінена від
101 до 200 балів.
Тестові завдання повинні бути виконані впродовж 90 хвилин.
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 завдань.
За 4-бальною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

За 200-бальною шкалою
180-200
130-178
101-128
0-100

