Міністерство охорони здоров’я України
ВНКЗ ЛОР «Самбірський медичний коледж»

, і ' ° ОХі

•V

V* ир,г

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВНКЗ ЛОР
<\Саі^бірський медичний коледж»,
приймальної комісії

^иЛжМ.КОВАЛЬЧУК
«2і> » 6е/с£^*ґсЗ 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення письмового вступного іспиту
з української мови у формі диктанту
на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
у Самбірському медичному коледжі
в 2020 році

Самбір - 2020

Положення про письмове вступне випробування з української мови у формі диктанту на
основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) 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.
Положення поширюється на вступників на основі базової загальної середньої освіти за
спеціальностями 223 Медсестринство (освітньо-професійні програми «Сестринська справа»,
«Лікувальна справа») і 226 «Фармація, промислова фармація» (освітньо-професійна програма
«Фармація»).
Випробування проводиться у письмовій формі двома екзаменаторами. Тести з української
мови для вступних випробувань складаються головою екзаменаційної комісії та
затверджуються головою приймальної комісії в термін не пізніше як за три місяці до початку
прийому документів, тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої
звітності. Кількість комплектів тестових завдань повинна бути на 2-3 більше від кількості груп,
які підлягають випробуванню. При комплектуванні завдань слід обов’язково враховувати їх
складність та рівнозначність.
Зміст завдань відповідає програмі з української мови для вступників до Самбірського
медичного коледжу, яка укладена на основі чинної навчальної програми: Програма для
закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804).
Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться
вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості
одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи виконуються на
аркушах зі штампом коледжу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, котрі б
розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього
місцях.
З метою дотримання єдиного мовного режиму, вступникам рекомендовано виконувати
роботу вступного випробування з української мови (диктант) кульковою ручкою з чорним
чорнилом.
Для проведення письмового вступного випробування з української мови встановлюються
такі норми часу (в астрономічних годинах) -1 година.
Особи, які не встигли за час письмового випробування повністю виконати екзаменаційне
завдання, здають його незакінченим.
Після виконання вступником письмової роботи екзаменатор звіряє з аркушем
результатів вступних випробувань правильність оформлення титульної сторінки.
Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної комісії з української мови
передає усі письмові роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.
Відповідальний секретар проводить шифрування письмових робіт, для чого
проставляється цифровий, або інший умовний шифр на титульному листку і на листку
письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування
письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть
розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім викладача, додатково перевіряє
голова предметної комісії.
Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідального секретаря до
закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з відомістю, підписаною
відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії з української
мови, який розділяє їх між членами комісії для перевірки.
Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні медичного коледжу
членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку роботи

Приймальної комісії наступного робочого дня.
Екзаменатор цифрами виносить кількість допущених помилок, виставляє оцінку в балах,
робить запис словами та ставить підпис.
В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження під час іспиту
тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної
комісії залучають до перевірки роботи двох екзаменаторів.
Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і систематичний контроль
за роботою членів комісії, додатково перевіряє роботи з оцінками, які оцінені за 100-бальною
шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж на 175
балів, а також 5% інших робіт. Правильність оцінок затверджується підписом голови
предметної екзаменаційної комісії.
Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок засвідчуються підписом
голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим поясненням екзаменатора та
затверджуються рішенням приймальної комісії.
Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами,
оцінками і підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної комісії
відповідальному секретареві, який проводить дешифрування робіт і вписує у відомості
прізвища вступників.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись не пізніше
наступного робочого дня після оголошення оцінки.
Під час проведення вступного випробування з української мови забороняється
використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені
рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування
сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі
у випробуванні. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення та час.
При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка «не склав»,
незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляція з питань відсторонення від письмового
випробування з української мови не розглядається.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
відповіді вступника на вступному іспиті з української мови у формі диктанту
для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:
• орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
• помилки в тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається
однією помилкою;
• помилки на саме правило, але в різних словах вважаються різними помилками.
Таблиця переведення бала вступного у шкалу від 100 до 200 балів
Кількість помилок

Оцінка за шкалою від 100 до 200 балів

11 і більше
10 + 2 негрубі
10 + 1 негруба
10
9 + 2 негрубі
9 + 1 негруба
9
8 + 2 негрубі
8 + 1 негруба
8
7 + 2 негрубі
7 + 1 негруба
7

Не склав
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122

6 + 2 негрубі
124
6 + 1 негруба
126
6
128
5 + 2 негрубі
130
5 + 1 негруба
132
5
134
4 + 2 негрубі
136
4 + 1 негруба
138
4+ 2 виправлення
140
4 + 1 виправлення
142
4
144
3 + 2 негрубі
146
3 + 1 негруба
148
3+ 2 виправлення
150
3 + 1 виправлення
152
3
154
2 + 1 негруба
156
2 + 3 виправлення
158
2 + 2 виправлення
160
2 + 1 виправлення
162
2
164
1 + 1 негруба
166
1 + 3 виправлення
169
1 + 2 виправлення
171
1 + 1 виправлення
174
1
177
1 негруба + 3 виправлення
180
1 негруба + 2 виправлення
183
1 негруба + 1 виправлення
186
1 негруба
189
3 виправлення
192
2 виправлення
195
1 виправлення
198
0
200
До негрубих відносяться такі помилки:
• у винятках з усіх правил;
• у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;
• у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від
іменників з прийменниками;
• у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;
• у випадках, що вимагають розрізнення не і ні ( у сполученнях: не хто інший як …;
не що інше, як…; ніхто інший не….; ніщо інше не …);

• у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності.
Вступники, знання яких було оцінено нижче 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів, до участі в
наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

Зі змістом даного Положення вступники мають право ознайомитися на веб-сайті
коледжу www.sambirmed.com.ua та під час подання документів і на консультації.

