
 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

блоку загальних навчальних правничих компетентностей 

єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра 

за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році 

 

 

Відповідно до пункту 7 розділу І Положення про проведення єдиного 

фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 

081 «Право» в 2017 році тестові завдання блоку ТЗНПК укладаються 

відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі 

ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409. 

 

Тест загальних навчальних правничих компетентностей складається з 

трьох секцій, відповідно до змістових розділів. Секції розташовуються у 

фіксованій послідовності: 

 Критичне мислення; 

 Аналітичне мислення; 

 Логічне мислення. 

 

Загальна кількість завдань блоку загальних навчальних правничих 

компетентностей – 30. 

 

Розподіл кількості тестових завдань по секціях: 

 Критичне мислення – 12 запитань; 

 Аналітичне мислення – 9 запитань; 

 Логічне мислення – 9 запитань. 

 

Усі завдання блоку загальних навчальних правничих компетентностей 

однієї форми – завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 

завдань пропонується п’ять варіантів відповіді, із яких лише один 

правильний. Завдання вважається правильно виконаним, якщо учасник 

зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь 

у бланку відповідей. 

 

Завдання всіх секцій оцінюються однаково. Кожне завдання 

оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, 
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якщо вказано неправильну відповідь, або указано більше однієї відповіді, або 

відповіді не надано. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, – 30. 

 

Кількісні характеристики 

Кожне завдання розв’язується після прочитання стимулу – тексту чи 

текстів (секція 1) або мікротекстів (секції 2 й 3). Стимули можуть бути 

доповнені таблицями, діаграмами, рисунками та под. Додаткові графічно-

візуальні елементи стимулів мають бути використані при формулюванні 

завдань. 

Секція 1 містить 3 тексти: 

один текст обсягом до 550 слів і 6 завдань до нього; 

два тематично пов’язані тексти обсягом по 250 – 400 слів і 6 завдань 

до них. 

Секція 2 містить 3 мікротексти, що закінчуються, як правило, 

переліком низки умов. Обсяг мікротексту з умовами від 50 до 125 слів. До 

кожного такого мікротексту пропонується по 3 завдання. 

Секція 3 містить 9 мікротекстів обсягом від 25 до 100 слів кожен. До 

кожного мікротексту подається одне завдання. 

 

На виконання тесту відведено 75 хвилин. 

 Критичне мислення – 25 хвилин; 

 Аналітичне мислення – 25 хвилин; 

 Логічне мислення – 25 хвилин. 

 

Час для роботи над секціями лімітований. У процесі тестування особа 

може працювати над завданнями конкретної секції лише у визначений час. 

 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати надавши 

правильні відповіді на всі запитання – 30 тестових бали. 

 

 

Директор департаменту вищої освіти О. І. Шаров 

 


