І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Складання вступного іспиту з фаху
передбачено Правилами прийому до
Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2020 р. (далі – Правила) для
тих абітурієнтів, які вступають на навчання до аспірантури НаУКМА для здобуття
ступеня доктора філософії (PhD) з відповідних спеціальностей, зазначених у додатку 1 до
Правил.
Вступний іспит з фаху за спеціальністю «293 Міжнародне право» має за мету
з’ясування рівня фахових компетентностей, теоретичних знань і практичних навичок
абітурієнтів з міжнародного права; визначення готовності вступників до засвоєння
програми підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, яка
відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та восьмому
кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій.
Вступний іспит з фаху за спеціальністю «293 Міжнародне право» проводиться у
формі усного екзамену, під час якого кожен абітурієнт надає відповіді на три питання,
вміщені в обраному ним білеті.
Кількість білетів – 30
Час на підготовку до відповіді – 30 хв.
Тривалість опитування одного абітурієнта

до 30 хв.
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22.1 Поняття, джерела, принципи та система міжнародного економічного права
22.2 Міжнародні економічні організації
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14.3. Конвенція про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього 1948 р.
14.4. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти
людства 1968 р.
14.5. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність видів поводження і покарання 1984 р.
14.6. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 р. та
Проколи І і ІІ до Женевських конвенцій.
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14.9. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
14.10. європейська соціальна хартія (переглянута)
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людства 1968 р.
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ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати вступного іспиту з фаху за спеціальністю «293 Міжнародне право»
оцінюються за 100-бальною шкалою.
Оцінювання усних відповідей абітурієнта на питання екзаменаційного білета за
спеціальністю «293 Міжнародне право» здійснюється за такими критеріями:
Сумарна кількість балів
за усні відповіді на
питання білета

91 – 100

76 – 90

50 – 75

0 – 49

Критерії оцінювання

Абітурієнт надав правильні та повні відповіді на всі 3
екзаменаційні питання, виявив глибоке розуміння їхньої суті
та змісту, а також високий рівень теоретичних знань і
практичних умінь з фахових дисциплін. Відповіді
абітурієнта засвідчують
здатність до аналізу й
інтерпретації засвоєного матеріалу, відмінне володіння
навичками логічного і послідовного викладу та його
мовностилістичного оформлення.
Абітурієнт надав правильні та повні відповіді не менше ніж
на 2 екзаменаційні питання або правильно, але недостатньо
повно, відповів на всі 3 питання. Відповіді абітурієнта
засвідчують
у цілому високий рівень засвоєння
програмного матеріалу, здатність до його аналізу та
інтерпретації, належне володіння навичками логічного і
послідовного викладу та його мовностилістичного
оформлення.
Абітурієнт надав правильну та повну відповідь не менше
ніж на одне екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта
засвідчують задовільний рівень засвоєння програмного
матеріалу і здатності до його засвоєння та інтерпретації, а
також
достатнє володіння навичками логічного і
послідовного викладу та його мовностилістичного
оформлення.
Абітурієнт не надав правильної та повної відповіді на
жодне екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта
засвідчують незадовільний рівень засвоєння програмного
матеріалу і здатності до його засвоєння та інтерпретації,
недостатнє володіння навичками логічного і послідовного
викладу та його мовностилістичного оформлення.

Абітурієнт вважається таким, що склав вступний іспит з фаху за спеціальністю
«293 Міжнародне право», якщо його оцінка за усні відповіді на питання екзаменаційного
білету становить 50 – 100 балів.
У випадку, якщо екзаменаційна оцінка є нижчою за 50 балів (0 – 49 балів),
абітурієнт вибуває з конкурсного відбору на спеціальність «293 Міжнародне право».

