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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

фахового випробування вступників 

для здобуття ступеня освіти «Магістр» 

Спеціальність 035 Філологія. 035.01 «Українська мова та література» 

Освітня програма Українська мова та література 

Метою фахового випробування 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 в 

практичному аналізі певного явища. 

Форма проведення фахового випробування – тестові завдання. 

Зміст тестових завдань відповідає програмі фахового випробування з 

української мови та літератури для вступників на ступінь освіти «Магістр». 

Кожному претендентові видаються 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».  

Оцінка за тестові завдання закритого типу з «Теоретико-аналітичних та 

прикладних основ української мови» №1-5 виставляється за однобальною 

шкалою (1; 0): якщо обрано правильну відповідь – 1 бал; якщо обрано 

неправильну відповідь – 0 балів. Оцінка за тестові завдання закритого типу 

№6-20 виставляється за двобальною шкалою (2; 0): якщо обрано правильну 

відповідь – 2 бали; якщо обрано неправильну відповідь – 0 балів. Оцінка за 

тестове завдання закритого типу №21-25 виставляється за трибальною 

шкалою (3; 0): якщо обрано правильну відповідь – 3 бали; якщо обрано 

неправильну відповідь – 0 балів.  

Оцінка за тестові завдання закритого типу  з «Теоретико-аналітичних 

та прикладних основ української літератури» №26-30 виставляється за 

однобальною шкалою (1; 0): якщо обрано правильну відповідь – 1 бал; якщо 

обрано неправильну відповідь – 0 балів. Оцінка за тестові завдання закритого 

типу №31-45 виставляється за двобальною шкалою (2; 0): якщо обрано 

правильну відповідь – 2 бали; якщо обрано неправильну відповідь – 0 балів. 



Оцінка за тестові завдання закритого типу №46-50 виставляється за 

трибальною шкалою (3; 0): якщо обрано правильну відповідь – 3 бали; якщо 

обрано неправильну відповідь – 0 балів. 

Тестові завдання повинні бути виконані упродовж  90 хвилин. 

Підсумкова оцінка  у 200-бальній шкалі за вступне випробування 

формується у такий спосіб: 

100+Т, якщо Т>0 

0, якщо Т=0,  

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

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.  

Результати випробування. Якщо вступник набрав менше балів, ніж 

передбачено Правилами прийому, він вважається таким, який не склав 

випробування, і не допускається до подальшої участі в конкурсному відборі. 

За умови успішного виконання запропонованих завдань вступник має право 

брати участь у конкурсному відборі. До участі в конкурсі допускається 

робота, оцінена від 101 до 200 балів. 

 


