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Пояснювальна записка 

 

 Ця програма визначає базові принципи відбору для навчання на здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» у МДУ, сутність процедури зарахування відповідно 

до освітнього ступеня за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» (освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»).  

 У програмі визначено критерії відбору осіб, які здобули освітній ступень 

«Бакалавр», для подальшого навчання за освітнім степенем «Магістр». Зарахування 

відбувається на конкурсній основі на підставі результатів вступних випробувань за 

зазначеними в програмі критеріями.  

Мета конкурсного відбору - формування якісного складу контингенту 

студентів на освітньому ступені «Магістр» та сприяння ефективній підготовці 

фахівців, що мають глибокі професійні знання, здатні до вирішення інформаційно-

аналітичних та документознавчих завдань згідно із запитами сучасної суспільної 

практики, зорієнтовані на постійне самовдосконалення шляхом формування 

наукового світогляду та системного мислення. До участі в конкурсі допускаються 

всі особи, які мають вищу освіту за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» 

(«Спеціаліст»).  

Під час розробки Програми враховано Закони України («Про освіту» 2017 

року зі змінами, «Про вищу освіту» 2014 року) та використано нормативні та 

методичні документи: 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». — Маріуполь: Маріупольський 

державний університет, 2019. – 41 с. 

2. Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». — Маріуполь: Маріупольський 

державний університет, 2019. – 27 с. 

3. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у 

Маріупольському державному університеті: наказ Маріупольського державного 

університету 26 червня 2015 року № 196 / Збірник положень з організації освітнього 

процесу в МДУ. – Випуск 1. – Маріуполь, МДУ, 2015. – 56с. 
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4. Правила прийому до Маріупольського державного університету в 2020 

році. — Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2019. – 153 с. 

В основу «Програми вступних випробувань зі спеціальності» покладено 

навчальні програми з курсів, які у відповідності до галузевого стандарту освіти 

виносяться на державну атестацію студентів за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

«Документознавство», «Діловодство», «Аналітико-синтетична переробка 

інформації», «Організація референтської та офісної діяльності», «Архівознавство», 

«Книгознавство». Означені курси визначають рівень наявних теоретичних знань і 

практичних навичок фахівця освітнього ступеня «Бакалавр», що дозволяє 

продовжувати навчання в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи на 

освітньому ступені «Магістр». 

Вступні випробування є формою виявлення ступеню підготовленості 

абітурієнтів до навчання за обраною спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» на ОС «Магістр». Під час випробувань оцінюється рівень 

сформованості знань і умінь для подальшої освіти з метою отримання кваліфікації 

«Магістр інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Викладач ВНЗ» за освітнім 

ступенем «Магістр». 

Вступні випробування проводяться у письмовій формі, протягом двох 

астрономічних годин, містять декілька типів завдань (тестові, логічні, 

інформаційно-аналітичні, професійні) різного рівня складності. Кожне з завдань 

оцінюється певною сумою балів у відповідності до рівня складності та згідно 

загальних критеріїв оцінювання (розділ 5). Шкала оцінювання – від 0 до 200 балів.  

Під час іспиту абітурієнт повинен продемонструвати: 

 володіння теоретичним матеріалом в межах програм навчальних курсів; 

 вміння відокремлювати  головне від другорядного; 

 здатність аргументувати теоретичні положення фактичним матеріалом; 

 усвідомлення зв’язку між теоретичними положеннями і практичною 

професійною діяльністю; 

 володіння навичками діловодства, бібліографічного опису, різних видів 

згортання інформації; 
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 обізнаність щодо основних тенденцій розвитку інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи. 

До зарахування на освітньому ступені «Магістр» рекомендуються вступники, 

що мають базову вищу освіту на рівні бакалавра зі спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» («Документознавство та інформаційна діяльність»), 

випускники, що мають диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за іншими 

спеціальностями (на умовах перехресного вступу) та продемонстрували під час 

випробувань достатній рівень сформованості теоретичних і практичних навичок і 

отримали за результатами кваліфікаційного іспиту не менше ніж 100 балів. 

За умов перехресного вступу на освітній ступінь «Магістр» на базі диплому 

бакалавра, магістра (спеціаліста) за іншими спеціальностями (окрім споріднених) 

обов’язковою умовою є проходження додаткового вступного випробування 

(співбесіди). 

Програма набуває чинності з моменту затвердження її протоколом Вченої 

ради Маріупольського державного університету. 
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Етапи та критерії проведення кваліфікаційної співбесіди для вступників 

на умовах перехресного вступу 

Під час вступу на ОС «Магістр» на умовах перехресного вступу вступники, 

що мають дипломи бакалавра, магістра (спеціаліста) за іншими спеціальностями 

проходять два етапи конкурсного відбору. Перший етап – кваліфікаційна співбесіда, 

другий – фаховий іспит. Під час співбесіди студент повинен відповісти на 3 

теоретичних питання.  

До програми співбесіди для осіб, що вступають на ОС «Магістр» 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», включено питання 

таких дисциплін навчального плану ОС «Бакалавр»: «Документознавство», 

«Аналітико-синтетична переробка інформації», «Книгознавство, 

бібліотекознавство», «Документно-інформаційні комунікації». 

На підготовку відповідей завдань абітурієнтові дається 30 хвилин. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється на підставі перевірки відповідей 

абітурієнта за критерієм «склав / не склав».  

Абітурієнту виставляється оцінка «склав» за умови, якщо він дав правильні 

відповіді на два з трьох запропонованих питань (відповідь складає не менше 50% 

обсягу теоретичних питань). Відповідь студента зараховується в наступних 

випадках: 

-  теоретичні питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання 

викладено в логічній послідовності, зроблено висновок; 

-  теоретичні питання розкрито в повному обсязі, але матеріал викладено 

в недостатній логічній послідовності або зроблений неправильний висновок; 

-  питання розкрито не в повному обсязі, зроблені незначні помилки. 

Абітурієнту виставляється оцінка «не склав» у разі, якщо він: 

- дав відповідь  лише на одне питання з трьох поставлених (тобто менше ніж 

50% обсягу теоретичних питань); або не дав відповіді взагалі. 

Отже, за результатами співбесіди відповідь студента не зараховується, якщо 

він не зміг сформулювати основні положення теоретичних питань.  
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Орієнтовний перелік питань вступних випробувань 

 

До складу комплексного вступного іспиту входять програмові питання з 

навчальних дисциплін «Документознавство», «Діловодство», «Аналітико-

синтетична переробка інформації», «Організація референтської та офісної 

діяльності», «Книгознавство, бібліотекознавство», «Архівознавство». 

Іспит проводиться письмово, складається з двох розділів. Перший розділ – 

тестові завдання, призначення яких – перевірити наявність теоретичних знань з 

професійно-орієнтованих курсів фахової підготовки. Другий розділ – практичні 

завдання професійного спрямування, призначення яких - перевірити рівень 

сформованості компетенцій практичної діяльності в професійній сфері фахівця з 

інформаційно-документаційного забезпечення управління.  

Для успішного виконання запропонованих завдань студенту-вступнику 

необхідно опанувати наступний теоретичний матеріал. 

 

«Документознавство» 

Документознавство як наукова дисципліна: історичний аспект. Об’єкт, 

предмет, завдання документознавства, його зв’язок з іншими дисциплінами. 

Терміносистема українського документознавства: проблеми та перспективи 

розвитку, основні поняття. Методи документознавства: загальнонаукові методи, 

спеціальнонаукові, конкретні методи документознавчих досліджень. Концепції 

сучасного українського документознавства. Соціальна роль документа. Документ як 

системний об’єкт. Документування: поняття, значення процесу у документознавчій 

теорії і практиці, еволюція методів, способів і засобів документування. Класифікація 

документів. Функціонування документа в суспільстві. Види документів. 

 

«Архівознавство» 

Архівознавство як галузь наукових знань. Історія архівної справи в Україні. 

Архівна україніка: проблеми опрацювання і передачі в Україну архівних 

документів. Система архівних установ України, її структура та мережа. Організація 

роботи державних архівів функції, повноваження та організаційно-виробнича 
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структура державного архіву. Національний архівний фонд: склад, структура, та 

право власності на документи. Особливо цінні та унікальні документи 

Національного архівного фонду. Формування Національного архівного фонду 

України: поняття, шляхи, засоби. Діяльність експертних комісій. Комплектування 

державного архіву. Організація документів Національного архівного фонду. 

Принципи і методи архівного описування. Організація централізованого державного 

обліку документів Національного архівного фонду України. Система науково-

довідкового апарату (НДА) архіву, її функції і завдання. Технології зберігання 

архівних документів. Інформатизація архівної справи в Україні. Науково-дослідна та 

методична робота архівних установ. Основні напрями та форми використання 

архівної інформації. Архівна евристика: поняття, завдання, методика.  

 

«Діловодство» 

Об’єкт, предмет, мета, завдання навчальної дисципліни «Діловодство», її 

взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Понятійний апарат навчальної дисципліни 

«Діловодство». Історія розвитку діловодства в Україні. Нормативно-правова база 

організації сучасного діловодства в Україні. Система державного регулювання 

діловодства. Організаційні форми діловодства Організація діяльності служби 

діловодства. Службовий документ як об’єкт діловодства, його призначення і функції 

в управлінському процесі. Класифікація службових документів в установі. Система 

організаційно-розпорядчої документації: поняття, структура, різновиди 

організаційно-розпорядчих документів. Вимоги до побудови організаційно-

розпорядчих документів. Організація документообігу в установі. Організація роботи 

зі систематизації документів, підготовці і передачі їх до архіву. 

 

«Аналітико-синтетична переробка інформації» 

Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види. 

Аналіз і синтез як сутність процесів АСПІ. Бібліографічний опис (БО): поняття, 

значення, функції та вимоги. Види індексування: систематизація, предметизація, 

координатне індексування. Таблиці документних класифікацій: їх призначення, 
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структура. Реферування як процес аналітико-синтетичної переробки документів. 

Анотування документів як процес згортання інформації. Анотація: сутність, типи, 

функції, якісні характеристики. 

 

«Організація референтської та офісної діяльності» 

Історія становлення та сутність референтської діяльності. Референт як 

координаційна ланка в апараті управління. Професійні вимоги до референта в 

сучасному світі, «ієрархія» професії. Посадові обов’язки, права і відповідальність 

референта. Нормативно-правова база діяльності референта. Управління 

комунікативними процесами в діяльності референта. Роль референта в підготовці та 

проведенні  нарад, зборів, переговорів. Інформаційний пошук та принципи відбору 

матеріалу в роботі референта. Сутність та особливості спічрайтерської діяльності. 

 

«Книгознавство, бібліотекознавство» 

Книгознавство як наука про книгу та книжкову справу. Визначення 

книгознавства. Комплекс книгознавчих дисциплін та їх особливості. Проблематика 

книгознавства. Об’єкт і предмет книгознавства. Методи книгознавства. 

Історичні етапи розвитку книгознавства. Становлення науки про книгу в світі. 

Розвиток українського книгознавства. Діяльність книгознавчих осередків на 

українських землях. Осередки книгознавчих досліджень. Книгознавча періодика. 

Книга як об’єкти книгознавства. Поняття, еволюція та основні характеристики 

книги. Визначення поняття «книга», «електронна книга». Історія розвитку книги. 

Роль книги в житті суспільства та її місце в системі соціальних комунікації. 

Матеріальна конструкція книги. Апарат книги. Типологія книги у практичному та 

методичному аспектах. Типологія книги як книгознавча проблема. 
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Опис, структура та особливості оцінювання завдань письмового іспиту 
 

Розділ 1. Тестові завдання 

 

Перший розділ письмового випробування побудований у вигляді тесту. 

Тестування – це засіб діагностики рівня засвоєння  навчальних програм на рівні 

опанування термінологічним і фактологічним матеріалом. За будовою тестові 

завдання першого розділу являють собою: 

1.1. Тести закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді 

з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А). Відповідь обирається 

абітурієнтом з чотирьох запропонованих варіантів. Результат заноситься у вкладку 

письмової роботи (забороняється робити будь-які помітки у вкладці, що 

розшифровують роботу).  

Таке завдання може мати  наступний вигляд: 

Приклад А 1.1. 

З'ясувати, яка з відповідей є вірною:  

1. Найдавнішими писемними документами є: 

А) актові книги;        Б) книги Руської (Волинської) метрики;    

В) грамоти періоду Київської Русі;  Г) реєстри. 

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюються: 

 1 балом, якщо вибрано правильну відповідь; 

 0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї 

відповіді, або відповіді не надано. 

1.2. Завдання, що розраховані на усвідомлення та визначення правильної 

послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип Б). За своєю сутністю це - лексико-

семантичні завдання, в основі яких вимога дати найточніше визначення терміну або 

поняттю. Абітурієнту пропонується замість крапок вставити пропущені слова або 

словосполучення, які є, на його думку, єдино правильними, обравши їх із 

запропонованого переліку (4 варіанти). 
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Таке завдання може мати наступний вигляд: 

Приклад Б 1.2. 

Відредагуйте формулювання, вставивши пропущені слова або словосполучення. 

Документний потік – це сукупність документів, які були створені і _________________ у 

певний період часу: 

А) функціонували;  Б) передані;  

В) отримані;   Г) збережені. 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюється: 

 1 балом, якщо вибрано правильну відповідь; 

 0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї 

відповіді, або відповіді не надано.  

До тестового розділу увійшли 50 завдань з навчальних курсів: 

«Документознавство», «Діловодство», «Архівознавство», «Організація 

референтської та офісної діяльності», «Аналітико-синтетична переробка 

інформації», «Книгознавство» типів А і Б. Оцінка за перший розділ випробування 

складається як сума результатів наданих відповідей. Максимальна сума балів за 

тестовий розділ – 50 балів. Тест перевіряється екзаменаторами, результати 

перевірки (кількість отриманих балів) зазначаються на останній сторінці вкладки 

письмової роботи і затверджуються підписами екзаменаторів.  

 

Розділ 2. Практичні завдання 
 

Другий розділ письмового випробування безпосередньо пов’язаний із 

професійними завданнями в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, 

мета яких перевірити рівень сформованості знань та навичок в галузі інформаційної 

аналітики, бібліотечної справи та діловодства. Завдання представлені за принципом 

підвищення рівня складності. 

Перше завдання полягає у оформленні бібліографічних описів публікацій за 

наведеними елементами та формуванні списку літератури у відповідності до вимог 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Виконання таких завдань вимагає від вступника не тільки 
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володіння теоретичним матеріалом, а й методикою складання бібліографічних 

описів різних видань. Таке завдання може мати наступний вигляд:   

 

Приклад 2.1. 

Оформити бібліографічний опис публікацій за наведеними у таблиці відомостями.  

Результати наведіть у вигляді алфавітного списку у відповідності до останніх вимог ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006. 

Оцінювання завдання з аналітико-синтетичної переробки інформації 

здійснюється за такими критеріями: 1) володіння теоретичними знаннями з 

аналітико-синтетичної переробки інформації; 2) вміння застосувати ці знання в 

практичній діяльності; 3) вміння чітко зазначати послідовність елементів 

бібліографічного опису та пунктуаційні знаки; 4) правильність оформлення позицій 

№ Автор Заголовок 
Точна назва 

видання 
Де надруковано. 

Видавництво 
Вид роботи  

Рік 
видання 

1 П. М. Штих  

Бібліографічний 
покажчик за 

темою 
Конституційне 

право 
зарубіжних країн 

 
м. Київ, 

без видавництва 

Бібліографі
чний 

покажчик 
25 с. 

2015 

2 Т. Добко  

Довідково-
бібліографічна 

діяльність 
наукових 
бібліотек 

Національної 
академії наук 

України: 
становлення та 

розвиток 

 

м. Київ. 
видавництво 

Нац. б-ки 
України ім. 

В.І. Вернадськог
о 

Монографія 
376 с. 

2013 

3 
Ю. Палеха,  
Н. Леміш  

Кадрове 
діловодство 

 
м. Київ, 

видавництво Ліра-
К 

Навчальний 
посібник. 

476 с. 
2014 

4 Г.М. Басенко  

Розробка та 
впровадження 

навчальних 
програм у рамках 

кредитно-
модульної 
системи 

Збірник 
матеріалів 

Міжнародної 
науково-

практичної 
конференції 

«Наука та освіта 
в сучасному 

університеті в 
контексті 

міжнародного 
співробітництва» 
23 травня 2011р. 

м. Маріуполь, 
видавництво 

ТОВ 
«ТЕХНОПАК»  

Тези 
С.253-261 

2011 

5 Н.В. Шаронова  
Организационное 

поведение 
 

г. Харьков, 
издательство 

Народная 
украинская 
академия   

Учебное 
пособие для 
студентов 

208 с. 

2009 
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списку літератури відповідно до відповідно до існуючих вимог. 

Завдання оцінюється за кожним з означених критеріїв в інтервальній шкалі від 

0 до 5 балів. Загальна оцінка за друге завдання складається з суми чотирьох оцінок і 

не може перевищувати 20 балів.  

 

Друге завдання вступних випробувань спрямовано на самостійне розв’язання 

професійних завдань відповідно до запропонованих вимог. Такий тип завдань – це 

завдання з розгорнутою відповіддю з урахуванням нормативних вимог сучасного 

діловодства. Абітурієнту пропонується створити документ на основі наданої 

інформації. 

Завдання такого типу може  мати наступний вигляд: 

Приклад 2.2. 

Використовуючи нижченаведену інформацію, відповідно до вимог встановлених 

ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», скласти та 

оформити наказ з особового складу для вирішення  питань призначення на посаду, 

переведення на посаду та звільнення з посади. Формат паперу або вид бланку, варіант 

розташування реквізитів визначити самостійно. Цю інформацію необхідно зафіксувати 

перед створюванням документа. 

Назва установи – Акціонерне товариство «Азов» 

Директор установи – І.І.Миронов 

Назва виду документа – наказ 

Дата документа – 21 жовтня 2006 року 

Реєстраційний індекс – 48-К 

Місце складання документа – м. Запоріжжя 

Заголовок до тексту документа – з особового складу 

Структура тексту –  перше питання – призначення на посаду, друге – переведення на посаду, третє 

– звільнення з посади 

Інформація для оформлення реквізиту «текст» 

1. Призначення на посаду інженера-конструктора І категорії у конструкторський відділ 

Іванова Миколая Миколайовича. Дату, виправний термін, оклад визначити самостійно. 

Підстава: заява Іванова М.М. від 20.10.2006. 

2. Переведення юриста відділу договірної роботи Петрова Івана Сидоровича на посаду 

начальника цього відділу. Дату, оклад визначити самостійно. Підстава: заява Петрова І.С. від 

20.10.2006; подання директора правового департаменту від 17.10.2006. 

3. Звільнення заступника головного бухгалтера АТ «Азов» Назаренко Ірини Ігорівни з 
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посади за власним бажанням (ст.38 КЗпП України). Дату визначити самостійно. Підстава: заява 

Назаренко І.І. від 21.10.2006. 

Документ є виконаним і відправленим у справу. Оформіть відповідний реквізит. 

 

Оцінювання даного завдання здійснюється за декількома критеріями: 

 опанування теоретичним матеріалом з діловодства на достатньому рівні; 

 вміння застосувати ці знання в практичній діяльності; 

 вміння грамотно сформулювати основні положення документа з 

урахуванням вимог до сучасного ділового мовлення; 

 правильність оформлення документа у відповідності до існуючих 

чинних стандартів. 

Завдання оцінюється за кожним з означених критеріїв в інтервальній шкалі від 

0 до 5 балів. Загальна оцінка за друге завдання складається з суми чотирьох оцінок і 

не може перевищувати 20 балів.  

 

Третє завдання з книгознавства передбачає перевірку знань вступників про 

типологію книги. Студенту пропонується співвіднести типи видань з ознаками. 

Завдання можуть мати такий вигляд: 

 

Приклад 2.3. 

Позначте на ілюстрації такі зовнішні елементи книги: 

закладка,  

палітурна кришка,  

суперобкладинка, 

футляр. 

 

Сумарна оцінка за виконання третього завдання складає 10 балів.  

 

Загальна оцінка за другий розділ випробування складається як сума 

результатів наданих відповідей. Максимальна сума балів за другий розділ – 50 балів. 

Загальною оцінкою вступного випробування є сума балів за перший (тестовий) та 

другий (інформаційно-аналітичний розділи), яка складає 200 балів в інтервальній 

шкалі від 100 до 200.  
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Методичні рекомендації 

 

Методичні рекомендації спрямовані допомогти студентам-вступникам 

успішно виконати поставлені перед ними завдання. 

При підготовці до вступних випробувань студенту-вступнику на освітньому 

степені «Магістр» необхідно ретельно ознайомитися з рекомендованою літературою 

та методичними рекомендаціями до виконання практичних і лабораторних робіт з 

навчальних курсів, що розміщені на електронному порталі МДУ. Для виконання 

практичних професійних завдань необхідно ретельно ознайомитися з основними 

нормативними документами та методичними рекомендаціями в галузі 

інформаційної справи, а саме: ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, 

бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ 4163–2003 

«Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-

розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», методичними 

рекомендаціями щодо застосування цього ДСТУ; ДСТУ 2732-2004 «Діловодство й 

архівна справа. Терміни та визначення»; «Типовою інструкцією з діловодства у 

центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих органах виконавчої влади», «Методичними рекомендаціями з 

розробки та застосування примірних і типових номенклатур справ», «Переліком 

типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням 

термінів зберігання документів». На підставі вивчених джерел звернути увагу на 

правильність розташування реквізитів при оформленні документів. 

Оскільки письмовий іспит передбачає обмеженість в часі (2 астрономічні 

години), вступнику в процесі виконання завдань необхідно правильно розрахувати 

час для  їх вирішення. Результати тестових завдань заносяться у вкладку письмової 

роботи із зазначенням номера питання та літери, що позначає правильну відповідь 

(наприклад: 1. А). 

При виконанні завдань професійного спрямування за необхідністю можна 

використовувати чернетку. Чернетка не перевіряється екзаменаторами, її 

призначення – допомогти в створенні відповідної форми та змісту документа. 
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Відповіді, наведені в чернетці (в разі їх відсутності у вкладці письмової роботи, або 

розбіжності з остаточним варіантом) не можуть бути зарахованими екзаменаторами 

як результативні.  

Важливим чинником оцінки роботи вступника є відповідність її оформлення 

існуючим вимогам. Документ повинен бути складеним у відповідності до вимог 

ділового мовлення з використанням офіційно-ділового стилю. Наявність 

граматичних і стилістичних помилок знижує загальну оцінку за виконане завдання. 

Робота виконується шариковою (капілярною) ручкою одного кольору. Припустимі 

для виконання роботи кольори – синій та чорний. Виправлення за допомогою 

коректора заборонені і вважаються помилкою. Виправлення у вигляді закреслень 

знижують загальну оцінку роботи. Використання позначок, що не затверджені 

офіційними документами з діловодства, заборонено. 
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Критерії оцінювання 

Вступний екзамен оцінюється за 200-бальною шкалою. 

Мінімальна кількість балів – 100. 

Максимальна кількість балів – 200. 

Прохідний бал для участі у конкурсному відборі – 100 балів. 

 Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за багатобальною  

(200) шкалою 

відмінно 180 - 200  

добре 140 - 179  

задовільно 100 - 139  

незадовільно 0 - 99 

 

Рівні навчальних 

досягнень 
Бали 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 

абітурієнтів 

I. Незадовільний 0-99 

Вступник розрізняє об'єкти вивчення. 

Вступник відтворює незначну частину навчального матеріалу, має 

нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.  

Вступник відтворює лише частину навчального матеріалу; виконує 

елементарні завдання.  

II. Середній 100-139  

Вступник здатний до відтворення основного навчального 

матеріалу, може повторити за зразком певну операцію, дію.  

Вступник відтворює основний навчальний матеріал, здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати 

правила, визначення, поняття.. 

Вступник виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 

недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні 

завдань за зразком. 

III. Достатній 140-179  

Вступник правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії . 

Знання вступника є достатніми, він (вона) застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. 

Відповідь його (її) логічна, хоч і містить певні  неточності.  

Вступник добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, вміє аналізувати й систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією. 

IV. Високий 180-200 

Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх 

у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення. 

Вступник має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, вміє знаходити 

інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.  

Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Вміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися 

джерелами інформації, приймати рішення.  
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