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Критерії оцінювання результатів з фахових випробувань при 

вступі на географічний факультет в 2017 році на навчання за 

освітнім ступенем «Магістр» 

 

Вступне фахове випробування для вступників на географічний факультет на 

навчання за освітнім ступенем «магістр» проводиться у формі письмового іспиту. 

Тривалість фахового випробування становить 3 (астрономічних) години. 

Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному випробувані 

з фаху оцінюються за 200-бальною шкалою.  

Кожен абітурієнт отримує окремий екзаменаційний білет, що складається з 

двох частин:  

1) Тестової, яка передбачає виконання 10 тестових завдань.  

За кожне тестове завдання при правильних відповідях можна отримати 

максимально 10 балів. Якщо тестове завдання передбачає декілька правильних 

відповідей, то 10 балів ділиться на кількість правильних відповідей. Максимальна 

оцінка за виконання тестової частини може складати 100 балів;  

2) Аналітичної, яка передбачає письмове розкриття 4 теоретичних питань, що 

дозволяє перевірити сформованість відповідних теоретичних знань.  

За кожне теоретичне питання максимально можна отримати 25 балів.  

При оцінюванні відповіді на кожне теоретичне питання використовуються 

такі критерії:  

- оцінка 25 балів ставиться вступнику, який виявив всебічні, систематизовані 

та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміє вільно виконувати 

завдання, передбачені освітньо-професійною програмою (далі ОПП) підготовки 

бакалавра відповідного напряму. Як правило, така оцінка ставиться вступникам, 

які засвоїли основні теоретичні поняття фахових дисциплін, здатні практично їх 

застосовувати, володіють професійними навичками, вміють отримувати нові 

результати на основі здобутих знань, виконали завдання на 80-100 %;  



- оцінка 20 балів ставиться вступнику, який виявив хороші знання навчально-

програмного матеріалу, в цілому успішно виконав завдання, передбаченні ОПП 

підготовки бакалавра. Як правило, така оцінка ставиться вступникам, які виявили 

систематизований характер знань з фахових дисциплін, вміють розв’язувати 

стандартні завдання та здатні до самостійної обробки, поповнення та оновлення 

набутої інформації, виконали завдання на 60-80 %;  

- оцінка 15 балів ставиться вступнику, який виявив достатні знання 

навчально-програмного матеріалу, але допускає незначні помилки. Як правило, 

така оцінка ставиться вступникам, які в достатній мірі (на 50- 60 %) виконали 

запропоноване завдання;  

- оцінка 10 балів ставиться вступнику, який виявив неповноту знань 

основного навчально-програмного матеріалу та допустив значні помилки при 

виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, така оцінка ставиться 

вступникам, які виконали поставленні завдання на 40- 50 %.  

- оцінка 5 балів ставиться вступнику, який частково засвоїв основний 

теоретичний матеріал, відповідь ґрунтується на загальних висловлюваннях, без 

пояснення сутності понять, містить істотні помилки. Як правило, така оцінка 

ставиться вступникам, які виконали поставленні завдання менше ніж на 40 %. 

 - оцінка 0 балів ставиться вступнику, який дав повністю не вірну відповідь, 

або відповідь на запитання відсутня.  

Максимальна оцінка за виконання теоретичних завдань може складати 100 

балів.  

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які 

набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються 

права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).  

Додаткові бали (10 балів) за навчальні та наукові досягнення можуть бути 

нараховані таким категоріям вступників:  

1) переможцям або призерам міжнародної студентської олімпіади з фаху;  

2) переможцям або призерам ІІ етапу всеукраїнських студентських олімпіад 

МОН України з фаху.  

Додаткові бали нараховуються тільки за одне досягнення. Рішення про 

нарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після прийняття 

вступного випробування з фаху.  

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на навчання за 

ступенем магістра, формується за формулою: КБ=ВВ+ДБ; де: ВВ – результат 

вступного випробування з фаху (за 200- бальною шкалою); ДБ – додаткові бали за 

навчальні та наукові досягнення (10 балів). 


