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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення вступного письмового іспиту (тестування) 

з української мови та літератури 
(на базі 11 класів) при вступі 

до ОКУ «Білгород - Дністровське медичне училище»

Розглянуто на засіданні 
приймальної комісії 

ОКУ «Білгород -  Дністровське медичне училище»
протокол №5 від 12.03.2020 року



1. Мета і завдання

Письмовий екзамен з української мови та літератури дає можливість об’єктивно оцінити 
знання, уміння і навички абітурієнтів.

Для успішного проходження вступного іспиту вступникам необхідно:
знати норми української мови згідно шкільного курсу, основні твори, основи теорії лі

тератури і творчий шлях авторів;
уміти аналізувати, зіставляти, протиставляти мовні явища, класифікувати та узагаль

нювати, виділяти головне, робити висновки за аналогією.

II. Зміст
Згідно Положення про приймальну комісію училища, затвердженого на засіданні педагогічної 

ради (протокол № 4 від 21.01.2020), готуються екзаменаційні тестові роботи та підписуються голо
вою предметної екзаменаційної комісії.

В роботах недопустимі будь-які умовні помітки, які б розкривали особу абітурієнта. Абітурі
єнт вказується тільки на титульному листі.

Тестові завдання складено в чотирьох варіантах згідно рекомендацій навчально-методичного ка
бінету Міністерства освіти і науки України, кожний з яких містить 40 завдань. Тестові завдання 
охоплюють весь програмний матеріал з української мови та літератури (28 завдань з української 
мови, 12-з літератури) . Програма вступного екзамену з конкурсного предмету «Українсь
ка мова та література» відповідає Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з укра
їнської мови і літератури (Діюча програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), що затвер
джена наказом Міністерства освіти і науки № 696 від 26 червня 2018 року).

За формою пред’явлення тестові завдання є завданнями з вибірковими відповідями: до кожно
го завдання пропонуються на вибір, з яких лише одна є правильною, а решта - помилкові.

Абітурієнту, який має надрукований варіант тестових завдань, необхідно до кожного з них 
вибрати правильну відповідь і у бланку відповідей зробити позначку «X».

У випадку, якщо абітурієнт дав дві або декілька відповідей в одному завданні, то завдання не 
зараховується, навіть при наявності в них однієї правильної відповіді.

Оцінювання роботи проводиться згідно додатку 1: якщо абітурієнт дав правильну відповідь на 
9 питань із 40, то він не склав іспит, на 1 Опитань -  100 балів. Максимальна кількість балів -  200.

Під час виконання тестових завдань забороняється вчителю ходити по кабінету (аудиторії), 
робити зауваження, пояснення, які відволікають, розсіюють увагу абітурієнтів.

Викладач зобов’язаний в присутності абітурієнтів перерахувати кількість робіт і лише потім 
здати роботи відповідальному секретарю приймальної комісії.

Не допускається користування коректором чи будь -  яких інших виправлень. Виправлення 
слід вважати помилкою при перевірці робіт.

НІ. Форма проведений екзамену та норми часу на перевірку робіт

Письмовий тестовий екзамен з української мови та літератури проводиться за розкладом ек
заменів в аудиторії училища, вхід до якої дозволяється за екзаменаційним листком і паспортом, що є 
перепусткою на екзамен.

На проведення тестового іспиту та перевірку встановлюються норми часу, визначені наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. №450: 4

на проведення тестування відводиться -  2 астрономічні години (120 хвилин); 
на організацію і підготовку вступників до роботи (роздача тестових завдань, їх підпису

вання) відводиться 10 хвилин; Число проставляється цифрами на титульній сторінці.
на перевірку однієї роботи екзаменатором -  15 хвилин;
на повторну перевірку роботи оціненої нижче 100 балів та більше 175,9 балів -  7 хвилин.
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4. Критерії оцінювання робіт.

1. Позитивною оцінкою вважається кількість балів від 100 до 200.
2. Негативною оцінкою вважається кількість балів нижче 100.
3. У разі підкреслення абітурієнтом всіх варіантів відповідей (за винятком тих випадків, коли 

всі варіанти відповідей є вірними) відповідь не зараховується -  0 балів, навіть при наявності в них 
однієї вірної відповіді.

4. Правильність виконання завдань оцінюється згідно Додатку 1 до Положення про проведен
ня вступного письмового іспиту (тестування) з української мови та літератури.

Додаток 1
до Положення про проведення вступного письмового іспиту (тестування) 

з української мови та літератури 
при вступі до ОКУ "Білгород-Дністровське медичне училище" 

Таблиця оцінювання тесту за 200 шкалою
кількість правильних 

відповідей
кількість балів кількість правильних 

відповідей
кількість балів

1 не склав 21 136,3
2 не склав 22 139,3
3 не склав 23 142,9
4 не склав 24 146,2
5 не склав 25 149,5
6 не склав 26 152,8
7 не склав 27 156,1
8 не склав 28 159,4
9 не склав 29 162,7
10 100 зо 166,0
11 103,3 31 169,3
12 106,6 32 172,6
13 109.9 д д 175,9
14 113,2 34 179,2
15 116,5 35 182,5
16 119,8 36 185,8
17 123,1 37 189,1
18 126,4 38 193,4
19 129,7 39 „ 196,7
20 133.0 40 200,0
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