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1. Загальне положення
Предметна екзаменаційна комісія викладачів української мови створюється в ОКУ 

«Білгород-Дністровське медичне училище» на підставі наказу № 1085 від 15.10.2015 р. Міні
стерства освіти і науки України із змінами внесеними відповідно з Наказом Міністерство 
освіти і науки, із змінами внесеними відповідно з Наказом М інвстерство освіти і науки 
№ 622 від 06.06.2016 р., як підрозділ Приймальної комісії для проведення конкурсних 
вступних випробувань на основі базової загальної середньої освіти.

Склад предметної екзаменаційної комісії наказом Голови приймальної комісії в особі 
директора ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» до 01 березня 2020 році.

До складу предметної екзаменаційної комісії входять провідні викладачі української 
мови та літератури ОКУ БДМУ. середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів 
міста, один з яких призначається головою предметної екзаменаційної комісії.

2. Завдання та обов’язки членів екзаменаційної предметної комісії викладачів 
української мови

-  відповідно до Правил прийому. Статуту ОКУ «Білгород -  Дністровське медичне учи
лище» предметна екзаменаційна комісія розробляє екзаменаційну документацію:

-  положення про проведення вступного письмового екзамену з української мови - 
диктант;

-  програму вступних випробувань, прирівняну до програм з української мови 
загальноосвітньої середньої школи, затвердженої МОН України і є діючою в середній школі на 
момент вступних випробувань;

-  екзаменаційні завдання у вигляді текстів диктантів з української мови;
-  критерії оцінювання диктантів.
Голова предметної екзаменаційної комісії перевіряє та підписує всі варіанти вступних завдань і 

подає на затвердження голові приймальної комісії.
Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними при

ладами. підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено 
рішенням Приймальної комісії. У разі використання під час вступного випробування сторонніх дже
рел інформації (у тому числі підказки) викладач-екзаменатор відсторонює вступника від участі у ви
пробуваннях. про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член предметної 
екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується 
і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та 
Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, 
незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Після закінчення екзамену вступник здає письмову роботу викладачу - екзаменатору, про що 
розписується у відомості одержання - повернення письмової роботи, а члени предметної 
екзаменаційної комісії перевіряють правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

Вступники, які не з'явились на вступне випробування без поважних причин > зазначений за 
розкладом час. до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності 
поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання 
пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і 
розкладу проведення вступних випробувань.

Викладачі - екзаменатори зобов'язані забезпечити спокійну і доброзичливу атмосферу, надати 
вступникам можливість самостійно найбільш повно виявити рівень знань і вмінь.

Викладачі - екзаменатори не мають права допускати посторопніх осіб до приміщень, в яких 
проводяться вступні випробування.
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Голова предметної екзаменаційної комісії перед початком екзамену отримує у Голови 
приймальної комісії законвертовану екзаменаційну документацію, в необхідній кількості чисті аркуші 
і роздає викладачам екзаменаторам.

Викладачі - екзаменатори перед початком екзамену і після нього повинні простежити, щоб 
вступник розписався у відомості одержання - повернення письмової роботи і попередити: в роботі не 
допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство роботи, вступник зазначає 
прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Перевірка письмових робіт (диктантів) проводиться тільки у приміщенні ОКУ «Білгород -  
Дністровське медичне училище» членами комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного 
робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час 
випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної 
екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

В окремих випадках (робота не шифр}1далась, вступникові були зроблені зауваження під 
час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної 
екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює додаткову перевірку письмових 
робіт, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 
100 до 200 балів) менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 175 балів. Голова відповідної комісії 
також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність 
виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної 
екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою комісії) засвідчуються 
підписом голови комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням 
Приймальної комісії.

Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та 
підписами членів предметної екзаменаційної комісії передаються головою предметної екзаменаційної 
комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять 
дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

3. Підготовка документації до вступного екзамену.
Для проведення вступного випробування з української мови членами комісії добираються 

тексти із збірників диктантів, затверджених МОН України і допущених до використання.
Після закінчення екзамену голова комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному 

секретареві.
Відповідальний секретар Приймальної комісії проводить шифрування письмових робіт, для 

чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на бланку відповідей. 
У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є 
особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена 
предметної екзаменаційної комісії, додатково перевіряє голова комісії.

Добір текстів диктантів для екзамену виконує голова предметної екзаменаційної комісії, 
користуючись збірниками диктантів, допущеними та затвердженими Міністерством освіти і науки 
України. Кожен диктант включає помірну кількість орфограм. 2-3 синтаксичні конструкції. Лексичне 
навантаження не допускає архаїзмів, діалектизмів. Авторські висловлювання викладачі повинні 
пояснювати. Однак, неологізми, цитати з творів художньої літератури на рівні начальної програми, 
образні висловлювання абітурієнт повинен знати і вміти писати.

Обсяг слів у вступному диктанті - не більше 190 слів.
Тексти диктантів затверджуються головою приймальної комісії не пізніше, ніж за 3 місяці до 

початку прийому документів.
Тексти диктантів готуються в одному екземплярі, пишуться від руки або друкуються. В кінці 

тексту подається паспортизація тексту.
Голова предметної екзаменаційної комісії перевіряє та підписує тексти диктантів.
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Тексти диктантів розглядаються на засіданні предметної екзаменаційної комісії викладачів 
української мови, затверджуються головою приймальної комісії, завіряються печаткою, 
законвертовуються на зворотній стороні скріпляються склеєні сторони печаткою декілька разів і 
зберігаються в сейфі голови приймальної комісії або відповідального секретаря приймальної комісії 
до початку екзаменів та видаються перед початком екзамену голові предметної екзаменаційної комісії.

4. Організацій і проведення письмового екзамену
1. Письмовий екзамен проводиться за розкладом.
2. Текст диктанту доводиться до відома абітурієнтів перед заповненням титульної 

сторінки.
3. Після першого читання диктується речення. Речення задиктовуються 

словосполученнями, потім здійснюється перевірка речення абітурієнтами. Після написання диктанту 
текст зачитується повністю, з паузами після кожного речення в 10 секунд для виправлення помилок. 
Після закінчення читання екзаменаційні роботи відразу збираються викладачем.

5. Норми часу на проведення і перевірку вступного екзамену
Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної 

комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Тексти диктантів, зашифровані секретарем приймальної 
комісії разом з відомістю передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх 
між членами комісії для перевірки.
Норми часу на проведення екзамену визначені наказом, від 07.08.2002р № 450 МОН та 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р.за N 698/6986 в такому порядку:

На проведення консультації - 90 хв. Консультації проводяться за розкладом (по групам), на 
протязі 3 днів. На проведення екзамену - 60 хв. На перевірку однієї роботи - 15 хв. Па повторну 
перевірку кожного диктанту - 7 хв.

Вибірковій перевірці підлягають до 5 % робіт від загальної кількості абітурієнтів в групі, а 
також роботи, що оцінені на «відмінно» та «незадовільно».
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