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І. Загальне положення 
       Предметна екзаменаційна комісія  «Стоматологія ортопедична» 

створюється в Одеському обласному базовому медичному училищі згідно 
наказу Міністерства освіти і науки України №1085 від 15 жовтня 2015 року 
«Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу» як 
підрозділ Приймальної комісії для проведення конкурсних екзаменів на 
основі  базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної 
середньої школи. 
          Склад предметної екзаменаційної комісії затверджується наказом 
директора КЗ «Одеське обласне базове медичне училище» до 01 березня.  

До складу предметної екзаменаційної комісії входять викладачі 
стоматологічних дисциплін КЗ «Одеське обласне базове медичне училище», 
представники стоматологічних установ,  один з яких призначається головою 
предметної екзаменаційної комісії «Стоматологічних дисциплін». 
 

ІІ. Підготовка документації  до вступного випробування.  
 
Предметна екзаменаційна комісія розробляє екзаменаційну документацію: 

1) програму творчого вступного випробування з мануальних навичок 
(ліплення);  
2) Положення про проведення творчого вступного випробування з 
мануальних навичок (ліплення); 
3) критерії оцінювання вступника; 
4) для проведення вступного випробування предметної екзаменаційної 
комісії «Стоматологія ортопедична» визначаються зразки гіпсових моделей 
зубів; 
5)  перелік інструментів, пристосування та приладдя необхідних для 
проведення творчого вступного випробування з мануальних навичок 
(ліплення); 
6) підготовити зразок моделей двох зубів зубного ряду в одному екземплярі з гіпсу 
шляхом вирізання; 
6) підготовлені матеріали для проведення творчого вступного випробування з 
мануальних навичок (ліплення)  розглядаються на засіданні предметної  
екзаменаційної комісії та оформлюються протоколом; 
7) голова екзаменаційної предметної подає зразки моделей на затвердження 
голові приймальної комісії. 
8) зразок моделі зберігається в сейфі голови приймальної комісії до початку 
творчого конкурсу. 

ІІІ. Завдання та обов’язки членів екзаменаційної  
комісії «Стоматологія ортопедична»:   

1) члени екзаменаційної предметної  комісії проводять консультації перед 
творчим випробуванням та творче вступне  випробування; 
2) під час проведення консультації члени екзаменаційної предметної комісії 
оголошують абітурієнтам правила проведення вступного випробування, 
пояснюють зміст завдання, відповідають на запитання абітурієнтів; 
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3) перед початком творчого випробування голова екзаменаційної предметної 
комісії отримує у відповідального секретаря приймальної комісії зразок 
моделей, про що викладачі розписуються в відомостях; 
4) вступне випробування  проводять 2  екзаменатори; 
5) викладач-екзаменатор не має права допускати сторонніх осіб до приміщень, в 
яких проводяться вступні випробування; 
6) викладач-екзаменатор зобов’язаний забезпечити спокійну і доброзичливу 
атмосферу, надати абітурієнтові можливість самостійно найбільш повно 
виявити рівень знань та умінь; 
7) викладач-екзаменатор повинен пояснити абітурієнтам, що у випадку, якщо за 
час випробування (ліплення) робота у повному обсязі не виконана, вона здається 
незакінченою; 
8)  протягом вступного випробування абітурієнт має вільний підхід до зразків; 
9) після закінчення роботи над завданнями вступного випробування абітурієнт, в 
індивідуальному порядку, здає роботу представникам приймальної комісії,  і в 
присутності абітурієнта кожній роботі надається шифр. Шифровані роботи 
передаються на оцінювання членам екзаменаційної комісії.  
10) абітурієнти, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин 
у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі 
не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених 
документально, абітурієнти можуть допускатися до складання пропущених 
вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених 
строків і розкладу проведення вступних випробувань; 
11) виконані роботи абітурієнтів оцінюються за 200-бальною системою для 
абітурієнтів на основі повної загальної середньої  освіти, за 12-бальною 
системою для абітурієнтів на основі базової загальної середньої  освіти, згідно з 
критеріями зазначеними у програмі творчого вступного випробування;  
12) оцінювання робіт (моделі копії зубного ряду) проводиться тільки у 
приміщенні КЗ ООБМУ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не 
пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії;  
 
Оцінені роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками  
та підписами членів відповідної комісії передаються головою екзаменаційної 
комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, 
які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників. 

 
 
 

IV. Норми часу на проведення екзамену та перевірку робіт. 
Для проведення творчого конкурсу (ліплення) та перевірку робіт 
встановлюються норми часу,  визначені на засіданні циклової комісії і узгоджені 
з методичним кабінетом КЗ ООБМУ та схвалені на адміністративній раді: 

- на проведення консультації – 90 хв.; 
- для виконання творчого завдання відводиться – 180 хв.; 
- на перевірку однієї роботи екзаменатором – 10 хв.; 
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- на повторну перевірку головою предметної екзаменаційної комісії роботи 
абітурієнта, оціненої нижче 4,0 балів та вище 9 балів, абітурієнтів на 
основі базової загальної середньої освіти голові предметної 
екзаменаційної комісії  - 7 хв.; 

- на вибіркову перевірку голові предметної екзаменаційної комісії однієї 
роботи  (5% робіт від загальної кількості) - 7 хв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


