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1. Загальні положення 

1.1. Положення про вступне випробування з української мови та літератури на базі повної 

загальної середньої освіти (11 класів) за тестовими технологіями розроблене відповідно до 

Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 

жовтня 2019 року за №1350 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 

року за №79/34332, Положення про приймальну комісію ВНКЗ ЛОР «Самбірський медичний 

коледж» від 28.02.2020 р. та Правил прийому на навчання до вищого навчального 

комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський медичний коледж» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році від 

28.02.2020 року. 

1.2. Положення поширюється на вступників на базі повної загальної середньої освіти за 

спеціальностями 223 Медсестринство (освітньо-професійні програми «Сестринська справа», 

«Акушерська справа»)  і 226 «Фармація, промислова фармація» (освітньо-професійна 

програма «Фармація»). 

1.3. Відповідно до Правил прийому на навчання до вищого навчального комунального закладу 

Львівської обласної ради «Самбірський медичний коледж» для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році до вступного випробування 

за тестовими технологіями допускаються категорії вступників, які зазначені в пункті 3 

розділу ІХ та пункту 1 розділу VIII. 

1.4. Групи вступників для проходження тестування формуються в порядку надходження особисто 

поданих заяв від вступників з урахуванням обраної освітньо-професійної програми.  

 

2. Завдання; загальний зміст, кількість, форма тестування  

2.1. Загальна кількість завдань тесту – 58. 

Робота має три частини. 

Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба 

позначити в бланку відповідей А. 

Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання 

треба позначити в бланку відповідей А.  

Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання 

треба записати в бланку відповідей Б. 

Тест з української мови і літератури складається із завдань трьох форм: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–23, 29–33, 34–53).  

Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважають виконаним, якщо вступник вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.  

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (24–28, 54–57).  

Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) і буквами 

(праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних 

пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо 

вступник зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у 

таблиці бланка відповідей А.  

3.  Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (58*).  

Завдання передбачає створення вступником власного висловлення на дискусійну тему в бланку 

відповідей Б. 

2.2.Схеми оцінювання завдань тесту з української мови і літератури: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано 

правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді на завдання не надано.  

2.  Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 

бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку 

«логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за 

завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на 

завдання не надано.  

3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюють від 0 до 20 балів за 

критеріями змісту та мовного оформлення:  



1. Теза: 0, 1 або 2 бали.  

2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.  

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.  

3б. Приклад, що є випадком із життя чи історичною подією: 0, 1 або 2 бали.  

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.  

5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.  

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.  

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.  

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. 

Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання роботи з 

української мови і літератури, – 104. 

2.3. Розподіл завдань за формою та розділами з української мови і літератури проводиться 

відповідно до специфікації тесту з української мови і літератури для зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 

2.4. Після розв'язування тестів вступники вносять відповіді у бланк відповідей, який є єдиним 

документом, на підставі якого оцінюють записані вступником відповіді. Бланк видається 

індивідуально кожному вступнику. Не дозволено перекреслювати, писати олівцем, а пізніше 

обводити чорнилом одну і ту саму літеру, стирати написане гумкою, тощо. Щоб виправити 

відповідь до завдання потрібно записати його номер та нову відповідь у відповідних клітинках 

місця для виправлення помилкової відповіді у бланку відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення бланку відповідей покладається на вступника. 

2.5   Форма тестування - письмова. 

2.6.   Тривалість тестування -180 хв. 

3. Формування варіантів завдань 

3.1. Номер завдання вступник вибирає жеребкуванням. 

3.2. Всі тестові завдання зберігаються в комп'ютерній базі даних. 

Варіанти завдань для вступного випробування з української мови і літератури сформовані з 

питань і завдань відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 року № 696. 

4.Система оцінювання завдань 

4.1. Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях здійснюється за Таблицею 

переведення тестових балів, отриманих учасниками ЗНО за виконання завдань сертифікаційної 

роботи з української мови і літератури у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів  (додаток 1). 

4.2. Вступники, які за результатами тестування набрали менше 100 балів (за шкалою 100-200) 

не допускаються до здачі наступного вступного випробування та розгляду питання щодо 

зарахування в число студентів медичного коледжу. Оцінка вважається негативною. 

4.3. Вступники, які за результатами тестування набрали 100 - 200 балів, допускаються до 

здачі наступного вступного випробування та розгляду питання щодо зарахування в число 

студентів Самбірського медичного коледжу. Оцінка вважається позитивною. 

4.4. Порядок зарахування вступників в число студентів Самбірського медичного коледжу 

регламентується окремими положеннями. 

 

Зі змістом даного Положення вступники мають право ознайомитися на веб-сайті 

коледжу www.sambirmed.com.ua  та під час подання документів і на консультації . 

 

http://www.sambirmed.com.ua/

