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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма розроблена для іноземців та осіб без громадянства, які вступають
на навчання на факультет інформаційних технологій Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за освітнім ступенем
«Магістр» за
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за
освітніми програмами:
•

«Управління проектами»;

•

«Інформаційна аналітика та впливи».

Мета вступного випробування - оцінити ступінь підготовленості вступників і
перевірити відповідність знань та умінь програмним вимогам; виявити рівень
навчальних досягнень вступника; оцінити ступінь підготовленості вступника
до подальшого навчання у вищому навчальному закладі.
Вступне випробування проводиться з профільної дисципліни, що відповідає
програмам вступних випробувань.
Вступне випробування у формі співбесіди проводять члени комісії визначені
відповідним наказом.
Члени комісії по проведенню вступного випробування оцінюють
правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди
підписується екзаменаторами та вступником.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступне фахове випробування для вступників за освітнім ступенем магістра
на основі базової та повної вищої освіти містить 50 запитань. Загальний бал

абітурієнта зі вступного фахового випробування складається з балів, які він
отримує за кожну правильну відповідь.
Система рейтингових балів та критерії оцінювання:
I. ТЕСТУВАННЯ НА РІВЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ:
1. Правильна відповідь (40 питань): 2,5 бали;
2. Неправильна відповідь: 0 балів.
II. ТЕСТУВАННЯ НА РІВЕНЬ ЗНАНЬ З ОСНОВ УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ ЧИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АНАЛІТИКИ:
1. Правильна відповідь (10 питань): 10 балів;
2. Неправильна відповідь: 0 балів.

Розрахунок шкали рейтингу зі вступного фахового випробування:
Rmin = 0 (мінімальний бал за одну відповідь) * 50 (загальна кількість
запитань) = 0 (балів);
Rmax = 2,5 (максимальний бал за одну відповідь) * 40 (загальна
кількість запитань по тестуванню на рівень інтелектуальних здібностей) +10
(максимальний бал за одну відповідь по тестуванню на рівень знань з основ
управління проектами чи інформаційної аналітики) * 10 (загальна кількість
запитань) = 200 (балів).
Таким чином, рейтингова шкала зі вступного фахового випробування
для вступників за освітнім ступенем магістра на основі базової та повної
вищої освіти знаходиться в межах від 0 до 200 балів.
Сукупний час, відведений на складання іспиту з фаху, не може
перевищувати 3 (астрономічних) години. Мінімальна позитивна оцінка
іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному
випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права участі в
конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

