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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму фахового вступного випробування зі спеціальності
231 Соціальна робота (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266)
розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
відповідної спеціальності.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 231 Соціальна робота.
Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та
практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня бакалавр і
формування рейтингового списку з абітурієнтів, які вступають на навчання
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 231 Соціальна робота.
Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з
основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – Інноваційні
технології соціальної роботи; Соціальна робота з різними групами клієнтів;
Практична психологія в соціальнійроботі.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Дисципліна «Інноваційні технології соціальної роботи»
Вступник повинен знати:
 основні особливості і функції соціальних технологій, умови
ефективності їх реалізації;
 процедуру реалізації різноманітних технологій соціальної роботи;
 особливості використання технологій при роботі з конкретними
групами населення;
Вступник повинен вміти:
 здійснювати процедуру діагностики проблем клієнта;
 аналізувати ситуацію та обґрунтовувати необхідність застосування тієї
або іншої технології в практиці соціальної роботи;
 творчо застосовувати на практиці інноваційну технологію соціальної
роботи;
 робити аналіз ефективності запровадження тієї чи іншої технології,
інновації, проекту;
Дисципліна «Соціальна робота з різними групами клієнтів»
Вступник повинен знати:
 причини, які зумовлюють процеси виключення з суспільства певних
груп людей;
 сучасні теорії щодо проблем виключення;
 психологічні та соціально-педагогічні особливості цих груп клієнтів;
 методи та форми профілактично-корекційної, лікувально-оздоровчої та
реабілітаційної роботи із різними категоріями клієнтів;
Вступник повинен вміти:

 використовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі з
різними групами;
 розуміти проблеми різних груп клієнтів, які зумовлені їх виключенням
з суспільства;
 вибирати ефективні методи втручання в роботі з різними категоріями
клієнтів;
 проводити певні форми індивідуальної роботи;
 визначати способи інтеграції щодо особливих груп клієнтів та
оцінювати їх ефективність.
Дисципліна «Практична психологія у соціальній роботі»
Вступник повинен знати:
- розуміти сутність та знати структурні елементи конфліктів та їх різні типи;
- визначати причини конфліктів та їх характеристики;
- будувати стратегію поведінки у конфліктній ситуації і конфлікті та їх
розв’язання;
- володіти методами профілактики конфліктів.

Вступник повинен вміти:
- ефективно використовувати отримані знання в таких областях соціальної практики,
як:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

розстановка кадрів;
прогнозування психології соціальної поведінки;
соціально-психологічний клімат та активізація професійного розвитку;
прогнозування соціально-психологічних наслідків зміни середовища;
психолого-соціальна реабілітації та соціально-психологічний захист;
профілактика конфліктів тощо

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Програма навчальної дисципліни
«Інноваційні технології соціальної роботи»
3. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Програма навчальної дисципліни
«Інноваційні технології соціальної роботи»
Тема 1.. Теоретичні основи та перспективне прогнозування соціальної
роботи як професійної діяльності в сучасну епоху глобалізаціїСоціальні
інновації Теорії гуманізму, трансгуманізму як основа принципів соціальної
роботи. Інноваційна діяльність, інноваційний процес та інноваційний потенціал
особистості .Соціально-економічні чинники гальмування інноваційного процесу
Пасивний та активний опір змінамТеоретичні основи та практичне значення
соціальної експертизи у провадженні інноваційних технологій . Соціальна
експертиза: поняття, мета, об’єкти і предметна область

Тема
2Соціальна
медіація,
фасилітація
та
менторська
підтримкаСоціальна медіація: сутність та основа. Фасилітація як сучасна
соціальна технологія розв’язання соціальних питань . Менторська підтримка
як інноваційна діяльність e соціальній сфері
Тема 3Адвокаційна діяльність соціального працівника Розробка
адвокаційної кампанії. Методика організації та проведення адвокаційних
кампаній
Методи адвокації. Класифікація методів адвокації. Методи і
прийоми обробки експертної інформації. Мотиваційне консультування у
соціальній роботі Теорії мотиваціїСтратегії мотиваційного консультування
Тема 4. Соціальна діагностика в інноваційних технологія хсоціальної
роботи
Загальна характеристика принципів соціальної діагностики. Етапи та
особливості технологій діагностики. Система методів соціальної діагностики.
Тема5 Технології інноваційного проектування в соціальній роботі .
Соціальне проектування як конструювання соціальної дійсності. Основні
етапи соціального проектування. Стратегії проектної діяльності. Загальна
характеристика соціального проектування. . Етапи соціального проектування.
Види проектних стратегій. Методи і методики соціального проектування.
Технології соціального передбачення Технології прогнозування. Технології
моделювання.
Тема6 Інноваційні технології соціальної профілактики та
адаптації Сутність соціальної профілактики. Рівні соціальної
профілактики. Технології адаптації. Сутність та технології соціальної
профілактики.
Сутність
соціальної
адаптації,
дезадаптації
та
переадаптації.Основні види технології адаптації.Проаналізувати технологію
соціальної адаптації дітей шкільного віку.Проаналізувати технологію
профілактики вживання психоактивних речовин дітьми молодшого
шкільного віку. Технології соціальної реабілітації та терапії
Тема 7. Технології групової роботи . Інноваційний підхід у
технологіїї групової роботи. Зміст і види соціальної роботи з групою. Цілі
соціальної роботи з групою. Моделі соціальної роботи з групою: модель
соціальних цілей, коректувальна модель, взаємодоповнювальна модель.
Нейрографіка. Фокус мовлення. Протидії обезцінюванню. Організаційний
підхід у груповій соціальній роботі. Соціальна робота з групою як метод
(рівень) соціальної роботи,
який допомагає індивідам поліпшити їх
соціальне функціонування через цілеспрямовану організацію групового

досвіду і допомагає ефективніше справлятися з індивідуальними, груповими
абосоціальними проблемами. Різноманітність цілей діяльності соціального
працівника з групою. Групова робота як психологічна і педагогічна
реабілітація ,корекція учасників групи, їх навчання абосоціалізація у межах
групової діяльності. Завдання, пов’язані з організацією зовнішньої активності
групи в соціальному середовищі.
Тема 8 Тренінгова робота як різновид соціальної роботи з громадою.
Сутність і призначення тренінгової роботи. Методи і стилі навчання при
проведенні тренінгів. Соціально-психологічний тренінг — різновид
психологічного тренінгу. Організаційно-методичні основи проведення
тренінгу. Ключові принципи тренінгової роботи. Проведення тренінгів із
дітьми. Проведення тренінгів із дорослими людьми. Моделі соціальної
роботи в спільноті: розвиток співтовариств, соціальне планування, соціальні
акції. Соціальний капітал..
Тема 9 Міждисциплінарні інноваційні технології і методики
соціальної роботи. Конкретні технології соціальної роботи. . Технології
зв’язку з громадськістю Сутність технології паблік рилейшнз. Технології
зв’язку з громадськістю в практиці соціальної роботи. Загальна
характеристика технології ПР. Зв'язок з громадськістю в систем і методів
соціальної роботи. Проаналізувати технологію зв’язку з громадськістю для
молодіжних громадських організацій.
Тема 10. Соціальне програмування як технології Загальна
характеристика соціального програмування. Соціальне програмування в
систем і соціального керування і технології соціальної роботи. Концепція
програмно-цільового керування і соціального програмування. Технології та
їх взаємозалежність
Тема 11. Технологія соціального діагнозу Алгоритм технології
соціального діагнозу на індивідуальному рівні. Вимоги щодо реалізації
технологічного підходу соціального діагнозу. Етапи здійснення соціальної
діагностики. Соціально-педагогічне прогнозування.
Тема 12. Інноваційні соціологічні технології в соціальній роботі
Взаємозв’язок соціології та соціальної роботи. Технологія моніторингу
системи соціального обслуговування. Ознаки соціологічного мислення
соціальних працівників.
Тема 13.. Соціально-педагогічні технології в соціальній роботі
Соціально-педагогічна компетентність спеціаліста з соціальної роботи.

Соціально-педагогічна технологія. Загальна характеристика соціальнопедагогічних технологій. Структура соціально-педагогічної технології.
Система педагогічних методів у соціальній роботі. Проаналізувати
соціально-педагогічну технологію «Формування культури здоров’я дівчинипідлітка». Педагогічні методи і технології в соціальній роботі.
Тема 14 Психологічні технології в соціальній роботі Сутність і
значення психології в соціальній практиці. Характеристика і специфіка
застосування психологічних методів у соціальній роботі. Психологічні
основи технологій соціальної роботи: Глибинна психологія (психодинамічні
теорії). Біхевіористський напрям психології (психологія поведінки).
Когнітивна психологія. Гуманістичний напрям психології. Види
психологічної допомоги в соціальній роботі.
Тема 15Технології соціальної роботи з клієнтами: Технології
соціального захисту населення Сутністька тегорії «соціальнийзахист».
Методи і технології соціального захисту населення в сучасних умовах.
Технології соціальног захисту та підтримки безробітних. Сутність категорії
«соціальний захист». Технології соціального захисту та підтримки
безробітних.
Тема 16 Інноваційні технології соціальної роботи з сім ями:
Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля Види та
особливості домашнього насилля. Соціально-психологічні характеристики
жінок та дітей –жертв сімейного насилля. Основні методи соціальної роботи
з жертвами сімейного насилля. Скласти технологію роботи із жертвами
сімейного насилля.
Тема 17. Інноваційні технології у соціальній роботі з дітьми з
обмеженими можливостями. Інклюзивна освіта. Теоретичні засади
дослідження проблеми інноваційних технологій у роботі з дітьми з
особливими потребами.. Методичні аспекти реалізації інноваційних
технологій у роботі з дітьми з особливими потребами. Підвищення
ефективності впровадження інновацій в соціальну роботу з людьми літнього
віку.
Тема 18Інноваційні технології у соціальній роботі з проблемними
групами. Сучасні підходи у соціальній роботі з клієнтами проблемних груп..
Інноваційні технології у соціальній роботі з сім’ями.. Соціальна робота з
військовослужбовцями та їх сім’ями.
Програма навчальної дисципліни

«Соціальна робота з різними групами клієнтів»
Тема 1. Загальні питання соціального захисту та соціальної роботи в
Україні
Поняття соціального захисту (Ст. 46 Конституції України). Сутність
поняття соціальної роботи. Розробка теоретичних основ соціальної роботи
(М.Річмонд). Завдання, об’єкт, принципи, методи соціальної роботи.
Різновиди допомоги, що надаються соціальними працівниками. Поняття
соціального супроводу, організація допомоги на дому (Закон України “Про
соціальні послуги”).
Тема 2. Особливості статусу клієнта соціальної роботи
Використання гуманістичного підходу ставлення до клієнта
(К.Роджерс). Поняття «скрутне становище». Моделі взаємодії соціального
працівника з клієнтом. Відмінності понять: «клієнт», «пацієнт»,
«потерпілий». Класифікації клієнтів в соціальній роботі. Соціальні ролі
особистості.
Тема 3. Соціальні ризики як фактор малозабезпеченості населення
Загальна Декларація прав людини щодо визначення права кожного на
соціальне забезпечення від соціальних ризиків (хвороби, інвалідності,
старості, втрати годувальника, безробіття). Загальна характеристика
соціальних ризиків за вітчизняним законодавством: “безробіття”,
“малозабезпеченість”, “втрата годувальника”, “втрата працездатності
тимчасова чи постійна”. Принципи соціальної допомоги. Умови надання
матеріального забезпечення на випадок безробіття. Державні гарантії щодо
працевлаштування
осіб
з
інвалідністю.
Закон
України
“Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”
Соціальний захист малозабезпеченого населення. Молодь – як вразлива
категорія населення. Закон України “Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні”.
Тема 4. Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими
можливостями. Соціальна робота з сім’ями, що мають дітей з
особливими потребами
Поняття “інвалідність. Наукові концепції соціалізації й інвалідизації
(Т.Парсонс модель «Роль хворого»). Ідеологія “Стандартних правил
забезпечення рівних можливостей для інвалідів” прийняті Резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН. Діяльність Медико-соціальної експертної
комісії. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” Закон України
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Індивідуальна
програма реабілітації дитини-інваліда. Поняття “інклюзія”
Тема 5. Система надання соціальної допомоги людям похилого віку
та самотнім
Вікова класифікація всесвітньої організації охорони здоров’я.
Геронтологія – наука про біологічні, соціальні та психологічні аспекти
старіння людини. Особливості роботи будинків-інтернатів для людей
похилого віку. Загальна характеристика діяльності територіальних центрів
обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян та

діяльності відділень соціальної допомоги вдома. Сутність поняття
«ейджизм».
Тема 6. Соціальна робота з дітьми, що залишились без
батьківського піклування. Соціальна робота з дітьми вулиці
Конвенція про права дитини (1989 р.) Закон України “Про охорону
дитинства”. Статті сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей.
Підходи до класифікації дітей вулиці. Сутність аутріч-методу. Соціальні
проблеми багатодітних сімей. Соціально-профілактична робота в освітніх
закладах.
Тема 7. Соціальна робота з групами клієнтів, якізазнали насилля в
сім’ї
Теоретичні аспекти питань сімейного насильства. Форми насильства в
сім’ї: фізичне, психологічне, сексуальне, економічне, медичне. Потенційні
жертви сімейного насильства. Особистість насильника.
Тема 8. Соціальна робота з групами ризику
Категорії населення, що належать до груп ризику та “груп асоціальної
поведінки”. Сутність поняття «девіантна поведінка», види девіантної
поведінки, «девіантна поведінка зі знаком+», суїцид – як вид девіантної
поведінки. Делінквентна поведінка. Адиктивна поведінка. Види
адиктивнихзалежностей (алкоголізм, наркотизм). Поняття алкогольної
спіазалежностічленів сім’ї. Моделі профілактики алкоголізму та наркоманії у
дітей і підлітків.
Організація роботи з людьми без визначеного місця проживання.
Сутність поняття «бездомний». Типове Положення «Про центр реінтеграції
бездомних осіб».
Соціальна робота з засудженими. Соціальний супровід та профілактична
робота з засудженими, отримання освіти особами які перебувають в місцях
позбавлення волі.
Тема 9. Соціальна робота із спеціальними групами клієнтів
Організація роботи з особами що живуть з ВІЛ. ВІЛ/СНІД як соціальна
проблема. Шляхи передачі ВІЛ. Сутність антиретровірусної терапії, мета
антиретровірусної терапії.
Організація роботи з жертвами „торгівлі людьми”. Закон України «Про
протидію торгівлі людьми». Сутність поняття «торгівля людьми», різновиди
торгівлі людьми.
Програма навчальної дисципліни
«Практична психологія в соціальній роботі»
Тема 1. Персонологія як наука: структура та напрямки розвитку.
Персонологічний підхід до психології особистості. Поняття і предмет «персонології» як
науки. Структура загальної персонології. Підстави персонологічного синтезу. Рівні
розвитку «персонології». Чотири проекти. Інтегральні парадигми в персонології.
Вивчення особистості в парадигмах життя, культури, історії і соціума, «тіла», свідомості і
несвідомого, Я и Інші, суб’єктності та індивідуальності. Рефлексія персонолога в

дослідженні та консультуванні особистості. Завдання розвитку рівнів персонологічної
структури, їх інтеграції, взаємного переломлення, категоріальних перекладів,
теоретичного обґрунтування практичних підходів.
Тема 2. Історія розвитку ідей про особистість у контексті фундаментальної
персонології
Визначення особистості у руслі класичних теорій особистості та їх порівняльний
аналіз. Уявлення про особистість у філософії та філософській антропології.
Суб’єктоцентризм про процес розвитку людини як процес своєрідного «розпакування» за
академіком Ю. М.Федоровим. Астральний суб’єкт. Родовий суб’єкт. Соціальний суб’єкт.
Тілесно-раціональний суб’єкт. Психологічні теорії і концепції особистості в зарубіжній
психології. Психологічні теорії і концепції особистості у вітчизняній психології.
Тема 3. Феноменологія внутрішнього світу і життя особистості.
Онтологічний, екзистенційний та феноменологічний погляд на внутрішній світ
особистості.
Модель рефлексивного розвитку ставлення до себе ( С. Л. Рубінштейн). Модель
творчого розвитку діалогічного ставлення особистості до себе (М. М. Бахтін).
Екзистенційно - феноменологічна модель А. Лєнгле в категорії «фундаментальні
мотивації». Модель феноменології внутрішнього простору В.А. Петровського «у мене – зі
мною – при мені – мною».
Тема 4. Вивчення особистості в категоріях «суб'єкта» і «відображеної
суб'єктності».
Значення категорії «суб’єкта» в персонології. Логіка категоріального синтезу
психології «Я»: Суще, істота, організм. Індивід. Психіка. Свідомість. «Суб'єкт». Індивід як
causa suі. «Я» індивіда: "Іманентне Я", "Ідеальне Я", "Трансцендентальне Я" і
"Трансфинітне Я".
Суб'єкт: відтворення себе в поведінці. Феноменологія відображеної суб’єктності.
Особистісність - відображеня себе в іншому: Відображеня суб'єкта в ефектах
міжіндивідуальних впливів; Ідеальний значимий інший; Втілений суб'єкт.
Індивідуальність – неперевершеність.
Тема 5. Категорія «індивідуальності» в персонології.
Развиток знань про «індивідуальність» в психології особистості. З історії філософських
і наукових трактувань індивідуальності. Основні етапи становлення психології
індивідуальності. Моделі і концепції «індивідуальності» в дослідженнях персонологів:
Суб'єктно - центрированна концепція індивідуальності особистості ( К. А. Альбуханова);
індивідуальність як прояв внутрішнього світу людини В.Д. Шадриков; Онто психлогічний аспект розуміння проблеми індивідуальності (В. А. Татенко); Культурно –
психологічна модель індивідуальності
(Е. Б. Старовойтенко); Індивідуальність:
саморегуляція і становлення ( В.А. Петровський); Суб'єктний контекст дослідження
індивідуальності (З.К. Карпенко ); Індивідуальність в психології несвідомого (Калина Н.
Ф.)); Екзистенційно - рефлексивний підхід до індивідуальності ( І. Н. Семенов). Тема
екзистенції як найважливіша в психології індивідуальності ( А. Б. Орлов, В. Б. Шумський,
А. Лэнгле та інші).
Тема 6. Особистість в контексті культурної персонології.
Пізнання особистості в контексті культурної динаміки.. Особистості на різних етапах
культурогенезу:
«Особисте» античного міфу; «Особисте» античного мислителя;
Особистість - автор ранньохристиянської сповіді; Особистість зрілого середньовіччя;
Ренесансна особистість; Фаустівськая особистість.
Моделі особистості в її зв’язку з життям: Модель негативного зв'язку особистості з
життям; Модель розвитку особистістю життя; Модель свідомого - несвідомого життя
особистості; Модель відносин особистості до життя. Деперсоналізація або творча
індивідуальність.
Тема 7. Вивчення особистості в контексті життя.

Парадигма життя в персонології. Філософско-психологічні визначення життя та
особистості. Участь та вплив особистості на власне життя і життя інших людей, на соціум.
Дослідження школи С. Л. Рубінштейна. Форми проживання життя: життя – потік; життя –
шлях; життя досвід; життя – зусилля; життя – твір; життя – текст;
життя – подорож.
Світ життя особистості: світ тілесності; духовний світ; культурний світ; суспільний світ;
світ діяльності; внутрішній світ; світ впливів і вкладів; світ вищого. Філософскопсихологічні ідей про «час індивідуального життя - хронологію» , що містяться в працях
М. Хайдеггера, С. Л. Рубінштейна, М. М. Бахтіна, М. К. Мамардашвілі, К. А.
Абульхановой, Н. Н. Трубнікова. «Подія» - базова категорія персонології життя. Ідеї
«життєвих відносин особистості» М. Бубера, С. Л. Франка, Ж. П. Сартр, С. Л.
Рубінштейна, М. М. Бахтіна, М. К. Мамардашвілі,
В. А. Петровського, О.Б.
Старовойтенко. Проблема впливу соціуму на власне життя особистості і життя інших
людей. Цілісні архетипи соціального життя: архетип психосоціальної еволюції і архетип
соцієтальної психіки та основні властивості українського менталітету в дослідженнях О.
А. Донченко і Ю. В. Романенко. Девальвація особистості. Теоретична цінність і практична
спрямованість вивчення особистості в парадигмі «життя». Консультативне та
психотерапевтичне значення розуміння особистості в контексті життя.
Тема 8. Вивчення психології особистості в контексті консультативної персонології.
Особистість як поле для дослідження. Дослідження та оцінка в психології особистості.
Значення дослідження особистості: загальні положення.
Спостереження: відправна точка. Метод анамнезу. Оцінка методу анамнезу.
«Персональний екзистенціальний аналіз» (ПЕА) А. Лєнгле. Кореляційний метод. Оцінка
кореляційного методу. Експериментальний метод. Оцінка експериментального методу.
Яка стратегія дослідження найкраща? Порівняльний аналіз.
Тема 9. Оцінка особистості.
Концепції тестування та вимірювання. Стандартизація. Норми. Надійність. Валідність:
змістовна,критеріальна, конструктивна. Типи методів оцінки. Інтерв'ю як метод оцінки.
Сила і слабкість методу інтерв'ю. Методики самозвіту. Одномірні тести: Методика «Q –
Сортировка» В. Стефансона; Визначення рольових позицій у міжособистісних відносинах
(за Е. Берном). Багатовимірні тести: Діагностика рівня суб’єктивного контролю Дж.
Роттера (адаптація Е. Бажина, А. Єткина); Тест – Опитувач Самовідношення (В.В. Столін,
С.Р. Пантелєв). Сила і слабкість методик самозвіту. Проективні методи: Методика
дослідження особистості «Дім – Дерево – Людина» Дж. Бука. Сила і слабкість
проективних методів.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку
реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення
вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні
матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання,
критерії оцінювання відповіді вступника.
Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних
випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на
офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).
Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені
Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського у 2019 році.

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені
В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і
оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені
В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не
пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на
навчання за відповідними ступенями та формами навчання.
На тестування вступник з'являється з паспортом.
Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань,
для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей.
Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну
відповідь і позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру
цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант
відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні
години (120 хвилин).
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня
фахових знань за наступними критеріями.
Вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 100 балів.
Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5.
Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського,
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого
дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
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