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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
фахового випробування вступників
для здобуття ступеня освіти «Магістр»
за спеціальністю 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика»
зі спеціалізації «Прикладна лінгвістика»
Освітня програма «Публічна лінгвістика»
Фахові випробування для здобуття CО «Магістр» проводяться відповідно до
освітньої програми «Публічна лінгвістика», робочих навчальних планів та програм
дисциплін спеціальності 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика». Завдання, які
вимагають знань, що виходять за межі цих планів і програм, не допускаються.
Головною метою фахового випробування є виявлення обсягу знань
актуальних проблем сучасної філології, вміння встановлювати взаємозв’язки між
різними лінгвістичними курсами; застосовувати набуті знання в різних
лінгвістичних курсах у розкритті певного теоретичного, теоретико-прикладного чи
суто прикладного питання або у практичному аналізі певного явища.
Вступне випробування складається із розв’язання 50 тестових завдань,
присвячених певним теоретичним, теоретико-прикладним, навчально-методичним
аспектам мовних одиниць, актуальним питанням прикладної лінгвістики,
медіалінгвістики, риторики, культурології.
Загальна кількість балів, які отримує вступник, – 200. Максимальна
кількість балів, отриманих за вирішення тестових завдань, складає 100 балів, до
яких додаються 100. Усі тести закритого типу з вибором однієї правильної
відповіді із запропонованих чотирьох варіантів. Оцінка за тестове завдання
закритого типу №1–25 виставляється за однобальною шкалою (0; 1): якщо обрано
правильну відповідь – 1 бал; якщо обрано неправильну відповідь – 0 балів. Оцінка
за тестове завдання закритого типу №26–50 виставляється за трибальною шкалою
(0; 3): якщо обрано правильну відповідь – 3 бали; якщо обрано неправильну
відповідь – 0 балів. 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 фахове 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
За 200-бальною шкалою
відмінно
181-200
добре
133-178
задовільно
101-130
незадовільно
0-100

