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1. Мета і завдання

У відповідності з Правилами прийому до ОКУ «Білгород -  Дністровське медич
не училище» питання співбесіди складені згідно рекомендаціям Міністерства освіти 
України на державній мові, для середніх загальноосвітніх шкіл.

Для успішного проходження співбесіди вступникам необхідно:
• Знати норми української мови згідно шкільного курсу.
• Уміти аналізувати, зіставляти, протиставляти мовні явища, класифікувати та 
узагальнювати, виділяти головне, робити висновки за аналогією.

2. Зміст
Згідно Положення про приймальну комісію училища, затвердженого на засідан

ні педагогічної ради (протокол №3 від 07.12.2018) завдання співбесіди готуються го
ловою предметної екзаменаційної комісії.

Запитання співбесіди охоплюють весь програмний матеріал з української мови 
для загальноосвітніх середніх шкіл і складені згідно діючої державної навчальної про
грами Міністерства освіти України (2010 р.).

За формою пред’явлення тестові завдання є завданнями з вибірковими відпові
дями: до кожного завдання пропонується чотири варіанти відповідей, з яких лише од
на правильна.
• Зміст запитань відповідає завданням до державної атестації.
• Завдання співбесіди містить 12 питань.
• Максимальна кількість балів -  12 балів.
• Якщо абітурієнт правильно визначив варіант відповіді на питання, але при цьо
му відмовляється аргументувати свій вибір, він отримує 0,25 бала, в разі, якщо абі
турієнт робить помилку у виборі варіанта, але в ході співбесіди легко виправляє 
свою помилку і аргументує правильну відповідь, він отримує 0,5 бала. Правильна і 
повна відповідь на питання оцінюється 1 балом.

3. Форма проведення
Співбесіда з української (російської) мови проводиться за розкладом в аудиторії 

училища, вхід до якої дозволяється за екзаменаційним листком, свідоцтвом про наро
дження або паспортом, що є перепусткою на екзамен.

Абітурієнт вказується на титульній сторінці, а також підписує аркуш для пись
мового аргументування відповідей на тестові питання співбесіди.

На організацію і підготовку вступників до роботи відводиться 30 хвилин. Число 
проставляється цифрами на титульній сторінці.

Під час виконання завдань забороняється вчителю ходити по кабіне- 
ту(аудиторії), робити зауваження, пояснення, які відволікають, розсіюють увагу абіту
рієнтів.
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