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Присутні: 

1. Клименко Л.П., ректор, голова приймальної комісії 

2. Трунов О.М., перший проректор, заступник голови приймальної комісії 

3. Іщенко Н.М., декан факультету економічних наук 

4. Мусієнко М.П., декан факультету комп’ютерних наук 

5. Яремчук О.М., заступник директора Медичного інституту 

6. Шевчук О.В., декан факультету політичних наук 

7. Пронкевич О.В., директор Інституту філології 

8. Січко Д.С., декан юридичного факультету 

9. Ляпіна Л.А., декан факультету соціології 

10. Норд Г.Л., директор Інституту післядипломної освіти 

11. Пастушенко С.І., директор навчально – наукового інституту інженерії об’єктів 

і систем 

12. Ємельянов В.М., директор Інституту державного управління 

13. Чернозуб А.А., декан факультету спорту 

14. Олійник І.А.,відповідальний секретар приймальної комісії 

15. Алексєєва А.О.,заступник відповідального секретаря з денної форми навчання 

16. Каблуча В. І., заступник відповідального секретаря з заочної форми навчання 

17. Андрєєв А.І., заступник відповідального секретаря з питань вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) 

18. Скиба Д.Ю., уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв 

19. Ліщенко П.І., в.о. голови студентської колегії 

20. Верба С.М. – голова профспілкового комітету 
 

Порядок денний: 
 

1. Про проведення пробного ЗНО та проведення агітаційної роботи 

2. Щодо таблиць відповідності балів, отриманих за вступні іспити та 

випробування для вступу на ОКР спеціаліст та для здобуття ступеня магістра 

 
 

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Л.П.Клименка, який повідомив, що 

оприлюднено Порядок використання приміщень навчальних закладів для 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, який  визначає 

послідовність дій Українського центру оцінювання якості освіти, регіональних 

центрів оцінювання якості освіти ( в даному випадку – Херсонського РЦОЯО) і 



навчальних закладів під час створення пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та використання приміщень навчальних закладів для проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, одним з яких і виступає ЧДУ імені Петра 

Могили. Назва пункту зовнішнього оцінювання повинна збігатися з найменуванням 

навчального закладу, у якому його створено. Нумерація пунктів зовнішнього 

оцінювання здійснюється Українським центром.  
 

ВИСТУПИВ: заступник голови приймальної комісії О.М.Трунова, який 

повідомив, що відомо графік проведення пробного тестування:2 квітня 2016 року - 

українська мова і література; 9 квітня 2016 року – історія України, математика, 

біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, 

російська мова, французька мова. Учасник пробного ЗНО може скласти максимум 

два пробних теста (українська мова та література та один предмет на вибір). 

Запрошення на пробне тестування, в якому буде вказано інформацію про пункт та 

час проведення тестування, учасники ПЗНО зможуть роздрукувати з власної 

персональної сторінки на сайті відповідного регіонального центру оцінювання 

якості освіти. Допуск на пункти пробного тестування здійснюватиметься при 

наявності: 

 квитанції про сплату вартості послуг за проведення пробного тестування; 

 запрошення (реєстраційної картки); 

 паспорта (або свідоцтва про народження). 

Повідомив, що для успішного проведення пробного ЗНО в навчальному закладі 

необхідно підготувати навчальний корпус № 2 для проведення Пробного ЗНО 2 і 9 

квітня 2016 року.  
 

ВИСТУПИЛИ: директори інститутів та декани факультетів, які запропонували 

організувати агітаційну роботу з абітурієнтами та їх батьками у дні проведення 

Пробного ЗНО з 9 00 до 10 00.  
 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. Директорам інститутів та деканам 

факультетів організувати агітаційну роботу під час проведення Пробного ЗНО. 

Відповідальному секретарю приймальної комісії підготувати розпорядження про 

проведення Пробного ЗНО в університеті. Загальне  керівництво підготовкою та 

проведенням Пробного ЗНО  - 2016 покласти на завідувача підготовчого відділення 

Олійник І.А. 
 

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії І.А.Олійник, яка 

повідомила, що на підставі «Положення про Приймальну комісію ЧДУ імені Петра 

Могили» та «Правил прийому на навчання до ЧДУ імені Петра Могили в 2016 році» 

для осіб, які мають право складати фахове вступне випробування з англійської мови 

для вступу на ОКР спеціаліст/ ступінь магістра. Зазначила, що в вступних 

випробування різна кількість питань та система оцінювання.  



Представила таблиці відповідності балів, отриманих за фаховий іспит з 

англійської мови: 

- для  вступу на ОКР спеціаліст та для здобуття ступеня магістра (всі 

спеціальності): 

ПИТАННЯ БАЛИ ПИТАННЯ БАЛИ ПИТАННЯ БАЛИ ПИТАННЯ БАЛИ 

1 1,25 21 26,25 41 51,25 61 76,25 

2 2,5 22 27,5 42 52,5 62 77,5 

3 3,75 23 28,75 43 53,75 63 78,75 

4 5 24 30 44 55 64 80 

5 6,25 25 31,25 45 56,25 65 81,25 

6 7,5 26 32,5 46 57,5 66 82,5 

7 8,75 27 33,75 47 58,75 67 83,75 

8 10 28 35 48 60 68 85 

9 11,25 29 36,25 49 61,25 69 86,25 

10 12,5 30 37,5 50 62,5 70 87,5 

11 13,75 31 38,75 51 63,75 71 88,75 

12 15 32 40 52 65 72 90 

13 16,25 33 41,25 53 66,25 73 91,25 

14 17,5 34 42,5 54 67,5 74 92,5 

15 18,75 35 43,75 55 68,75 75 93,75 

16 20 36 45 56 70 76 95 

17 21,25 37 46,25 57 71,25 77 96,25 

18 22,5 38 47,5 58 72,5 78 97,5 

19 23,75 39 48,75 59 73,75 79 98,75 

20 25 40 50 60 75 80 100 

 

- для  вступу на ОКР спеціаліст та для здобуття ступеня магістра (для 

філологічних спеціальностей). Зазначила, що філологія (українська мова та 

література) відноситься до всіх спеціальностей. Тому для вступу абітурієнти 

складають тестування, що містить 80 питань. 

Специфіка фахового вступного випробування для філологів полягає в тому, що 

завдання містить 2 частини: тест та есе. Тест складається з 30 тестових питань, що 

охоплюють всі теми, наведені в тематичному змісті даної програми. Кожне тестове 

питання оцінюється у 2 бали. Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань 

оцінюється у 60 балів:  



 

1.  2 

2.  4 

3.  6 

4.  8 

5.  10 

6.  12 

7.  14 

8.  16 

9.  18 

10.  20 

11.  22 

12.  24 

13.  26 

14.  28 

15.  30 

16.  32 

17.  34 

18.  36 

19.  38 

20.  40 

21.  42 

22.  44 

23.  46 

24.  48 

25.  50 

26.  52 

27.  54 

28.  56 

29.  58 

30.  60 
 

Максимальна оцінка за написання есе складає 40 балів, які розділяються 

наступним чином: 

Кількість 

балів 

Граматика Лексичний ресурс Логіка 

викладення та 

зв’язність тексту 

Структура 

10 До 3х помилок використовує 

різноманітні 

слова  

(наприклад, 

фразові дієслова, 

подає 

інформацію 

логічно, 

використовує 

широкий спектр 

есе має чітко 

ідентифіковані 

частини (введення, 

основна частина, 

висновок), всі ідеї 



ідіоми, 

незвичайні слова) 

слів для 

зв’язування 

тексту 

добре представлені 

8 Від 3 до 5 

помилок 

іноді 

використовує 

слова загального 

вжитку, робить 

до 3 

орфографічних 

помилок 

використовує 

деякі зв’язуючи 

слова, 

представляє 

інформацію 

логічно 

есе має чітко 

ідентифіковані 

частини, більшість 

ідей змістовно 

розкриті 

6 Від 5 до 7 

помилок 

часто 

використовує 

слова загального 

вжитку, робить 

випадкові 

промахи у виборі 

слова або 

словосполучення, 

робить від 3 до 5 

орфографічних 

помилок. 

використовує 

деякі зв’язуючи 

слова, але 

робить 

випадкові 

промахи або 

надмірно 

використовує ці 

засоби, не може 

подати 

інформацію 

структурно і 

логічно 

есе має чітко 

ідентифіковані 

частини, проте 

деякі з них більше 

розкриті, ніж інші 

4 Від 7 до 9 

помилок 

використовує 

лише слова 

загального 

вжитку, робить 

від 5 до 7 

помилок в 

орфографії, вибір 

слів або 

словосполучень. 

використовує 

основні 

зв’язуючи слова, 

не може 

представити 

інформацію в 

логічному 

порядку 

есе має всі 

частини, але деякі з 

них не мають 

логічного 

завершення або 

структури 

2 Від 9 до 11 

помилок 

становить від 7 до 

9 помилок в 

орфографії, 

виборі слів або 

словосполучень. 

використовує 

основні 

зв’язуючи слова 

з неточностями, 

не може 

представити 

інформацію в 

логічному 

порядку 

есе має не всі 

частини, суть теми 

не розкрито, обсяг 

ес менший за 250 

слів 

0 Більше 11 

помилок 

робить понад 9 

помилок в 

орфографії, 

виборі слів або 

словосполучень. 

не використовує 

зв’язуючи слова, 

не може 

представити 

інформацію в 

логічному 

порядку 

есе не закінчено, 

має менше, ніж 100 

слів 



Таким чином, при успішному написанні тестової частини та есе студент 

отримує 100 балів. Запропонувала проголосувати. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома. Затвердити Таблиці 

відповідності балів, отриманих за фахове вступне випробування з англійської мови. 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

ректор ЧДУ ім. П.Могили                                                       Л.П. Клименко 
 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                            І.А.Олійник 


