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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

додаткового фахового випробування вступників 

для здобуття ступеня світи «Магістр» 

за спеціальністю 081 «Право» 

Освітня програма «Право»  

 

Головною метою додаткового фахового випробування у формі 

тестування для тих, хто вступає на навчання на СО «Магістр» за 

спеціальністю «Право», є визначення обсягу і характеру знань вступників, які 

мають вищу освіту з іншої спеціальності, рівня їх правосвідомості та 

юридичного мислення, що виступають як необхідні умови можливості 

отримання ними вказаного освітнього ступеня. Успішне проходження 

додаткового фахового випробування є обов’язковою умовою для допуску до 

складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей, єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та участі в конкурсному відборі. 

Кожний претендент вирішує 50 тестових завдань з шести дисциплін: 

«Конституційне право України» (5 тестових завдань), «Адміністративне 

право» (10 тестових завдань), «Цивільне право» (10 тестових завдань), 

«Цивільний процес» (10 тестових завдань), «Кримінальне право» (10 

тестових завдань), «Кримінальний процес» (5 тестових завдань). Тестові 

завдання мають на меті визначити рівень знань з базових правових 

дисциплін, розумінні специфічних понять і категорій. Завдання подані з 

декількома варіантами відповідей, позначеними цифрами, правильною є 

лише одна відповідь. Серед варіантів відповідей необхідно визначити 

правильне і найбільш повне теоретичне положення, фрагмент законодавчого 



формулювання, тезу, що відповідає вимогам чинного законодавства. 

Відповідь на кожне з запитань оцінюється в 0 або 2 тестових бали: 2 

бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.  

Мінімальний прохідний тестовий бал («склав / не склав») складає  25 

правильних відповідей (що дорівнює 150 балів за 200-бальною шкалою). 

На виконання роботи відведено 60 хвилин. 

Відповідно до нижче наведеної таблиці відбувається переведення балів, 

отриманих вступником за виконання тестових завдань, у 200-бальну шкалу: 

 

Тестовий 

бал 

Шкала 100 -

200 бал. 

Тестовий 

бал 

Шкала 100 -

200 бал. 

Тестовий 

бал 

Шкала 100 -

200 бал. 

1 102 18 136 35 170 

2 104 19 138 36 172 

3 106 20 140 37 174 

4 108 21 142 38 176 

5 110 22 144 39 178 

6 112 23 146 40 180 

7 114 24 148 41 182 

8 116 25 150 42 184 

9 118 26 152 43 186 

10 120 27 154 44 188 

11 122 28 156 45 190 

12 124 29 158 46 192 

13 126 30 160 47 194 

14 128 31 162 48 196 

15 130 32 164 49 198 

16 132 33 166 50 200 

17 134 34 168   


