
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат фахової передвищої, вищої освіти 

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-47-73, факс (044)481-47-73, e-mail: 221@mon.gov.ua
____________________________________________________________________________________________

Директору Українського центру 
оцінювання якості освіти
Валерію БОЙКО

Про магістерський тест 
навчальної компетентності

Шановний пане Валерію!

Надсилаємо загальну характеристику Магістерського тесту навчальної 
компетентності для вступу у 2022 році на навчання для здобуття ступеня 
магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління 
та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 
«Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») та схему 
нарахування балів за виконання завдань Магістерського тесту навчальної 
компетентності.

Просимо затвердити схему нарахування балів за виконання завдань 
Магістерського тесту навчальної компетентності наказом Українського центру 
оцінювання якості вищої освіти.

Додатки: на 2 арк.

Генеральний директор Олег ШАРОВ

Марина Мруга
mruga@mon.gov.ua



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
для вступу у 2022 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») 

 

 

Зміст магістерського тесту навчальної компетентності визначено відповідно до 

Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158. 

 

Загальна кількість завдань тесту – 33. 

На виконання блоку відведено 75 хвилин. 

Тест має два блоки. 

Блок «Вербально-комунікативний компонент» містить 18 завдань. 

Блок «Логіко-аналітичний компонент» містить 15 завдань. 

 

Тест містить завдання двох форм: 

1. Завдання на заповнення пропусків у мікротексті (№ 1–10). 

У завданнях запропоновано доповнити речення в мікротексті словосполученнями / 

словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/-ця тестування 

вибрав/-ла, позначив/-ла відповідь, а також підтвердив/-ла свій вибір. 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 11–33). 

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник/-ця тестування вибрав/-ла, позначив/-ла 

відповідь, а також підтвердив/-ла свій вибір. 

 

Схеми нарахування балів за виконання завдань: 

№ 

з/п 
Форма / опис завдання 

Схема нарахування 

балів 

1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише 

один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо 

учасник/-ця тестування вибрав/-ла, позначив/-ла відповідь, а 

також підтвердив/-ла свій вибір 

 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано 

правильну відповідь; 

0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь 

або відповіді на 

завдання не надано 

2 Завдання на заповнення пропусків у мікротексті 
У завданні запропоновано доповнити речення в мікротексті 

словосполученнями / словами з наведених варіантів. Завдання 

вважають виконаним, якщо учасник/-ця тестування вибрав/-

ла, позначив/-ла відповідь, а також підтвердив/-ла свій вибір 

 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано 

правильну відповідь; 

0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь 

або відповіді на 

завдання не надано 

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання 

блоку, – 33. 

 

 

 

Генеральний директор  

директорату фахової передвищої,  

вищої освіти          Олег ШАРОВ 



СХЕМИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  

МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
для вступу у 2022 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») 

 

 

№ 

з/п 
Форма / опис завдання 

Схема нарахування 

балів 

1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише 

один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/-

ця тестування вибрав/-ла, позначив/-ла відповідь, а також 

підтвердив/-ла свій вибір 

 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано 

правильну відповідь; 

0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь 

або відповіді на завдання 

не надано 

2 Завдання на заповнення пропусків у мікротексті 
У завданні запропоновано доповнити речення в мікротексті 

словосполученнями / словами з наведених варіантів. Завдання 

вважають виконаним, якщо учасник/-ця тестування вибрав/-ла, 

позначив/-ла відповідь, а також підтвердив/-ла свій вибір 

 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано 

правильну відповідь; 

0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь 

або відповіді на завдання 

не надано 

 

 

Генеральний директор  

директорату фахової передвищої,  

вищої освіти         Олег ШАРОВ 

 


