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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

фахового випробування вступників 

для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» 

за спеціальністю 081 «Право» 

Освітня програма «Право» 

(друга вища освіта) 

 

Головною метою фахового випробування вступників на здобуття 

ступеня освіти «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», які здобули ступінь 

вищої освіти за іншою спеціальністю є визначення рівня знань з основ теорії 

держави та права і конституційного права України, рівня їх правосвідомості та 

юридичного мислення, що виступають як необхідні умови можливості для 

подальшого здобуття ними ступеня освіти «Бакалавр» за спеціальністю 081 

«Право». 

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Кожен 

вступник виконує один варіант тестування, який включає 30 тестових 

завдань. Тестові завдання мають на меті з’ясування рівня знань та вмінь 

вивченого базового курсу, специфічних понять і категорій. Вони подані з 

кількома варіантами відповідей, позначеними цифрами. Правильною є лише 

одна відповідь.  

Оцінювання проводиться за 200-бальною шкалою. Максимальна 

кількість правильних відповідей, що може набрати вступник складає 30 балів, 

що за перерахуванням у 200-бальну систему оцінювання складає 200 балів. 

Переведення балів у 200-бальну шкалу відбувається до нижче 

приведеної таблиці. 

Вступник, який отримає за виконання всіх тестових завдань менше 101 

балу вважаються таким, що отримує оцінку «незадовільно» та втрачає 

можливість брати участі у конкурсному відборі. 

Відведений час на виконання тестування – 60 хвилин. 



 

Таблиця переведення балів у 200-бальну шкалу 

 

за 30-

бальною 

шкалою 

переведення 

у 200-бальну 

шкалу 

 

за 30-

бальною 

шкалою 

переведення 

у 200-бальну 

шкалу 

 

за 30-

бальною 

шкалою 

переведення у 

200-бальну 

шкалу 

0 100  11 111  21 147 

1 101  12 113  22 153 

2 102  13 115  23 159 

3 103  14 117  24 165 

4 104  15 119  25 171 

5 105  16 121  26 177 

6 106  17 123  27 183 

7 107  18 129  28 189 

8 108  19 135  29 195 

9 109  20 141  30 200 

10 110       

 


