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І. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

            Вступні випробування до КЗ «Одеське обласне базове медичне училище» 
проводяться на базі базової загальної  середньої освіти та на базі повної 
загальної  середньої освіти - тестування. 

Випробування з української  мови та літератури  у формі тестування 
проводяться  у випадках передбачених п. 3-6 розділу ІX Правил прийому на 
навчання до КЗ «Одеське обласне базове медичне училище» для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018  році 

Код спеціальності: 223 Медсестринство, спеціалізація: «Сестринська 
справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа». 

Код спеціальності: 224 Технології медичної діагностики та лікування, 
спеціалізація: «Лабораторна діагностика». 

Код спеціальності: 226 Фармація, спеціалізація: «Фармація, промислова 
фармація». 

Код спеціальності: 221 Стоматологія, спеціалізація: «Стоматологія 
ортопедична».   

Тестовий спосіб спонукає до аналізу і узагальнення мовних фактів, сприяє 
формуванню особистості, яка володіє вмінням і навичками вільного й 
грамотного користування мовними засобами у різних формах і сферах мовлення, 
розкриває лінгвістичний світогляд, розвиток навичок вільного комунікативно 
виправданого використання мовних засобів у різних формах і сферах мовлення.  

Контроль знань у вигляді тестів є вільним від недоліків інших видів 
контролю. Тести дозволяють об’єктивно оцінити результати навчальних 
досягнень абітурієнтів за Умовами прийому до ВНЗ. При тестуванні  
унеможливлюються підказки та списування, підвищується об’єктивність 
оцінювання знань,   покращується психоемоційна атмосфера на екзамені, зростає 
оперативність одержання результатів.  
 
ІІ. ПІДГОТОВКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 
       Підготовку екзаменаційної документації виконують кваліфіковані 
викладачі предметної екзаменаційної комісії Одеського обласного базового 
медичного училища. Завдання відображають зміст базової та повної освіти 
середньої школи з української мови та літератури шкіл України. З української 
мови (база 9 класів) за Програмою з української мови затвердженою 
Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 року наказ № 804, за 
програмою з української мови для 10-11 класів, затвердженою наказом 
Міністерства освіти від 28.10.2010 № 1021,  з української літератури (база 11 
класів) за програмою, затвердженою наказом МОН України від 28.10.2010 р. № 
1021 зі змінами в 2017 році. 

Тестові завдання готуються в одному екземплярі, розглядаються на 
засіданні предметної екзаменаційної комісії викладачів української мови та 
літератури. 

Тестове завдання за змістом охоплює теоретичний і практичний  матеріал 
основних розділів курсу сучасної української мови: фонетики, орфографії, 
лексики, фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації та літератури для 
абітурієнтів повної загальної середньої школи.   
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При складанні тестів використано матеріал фольклорних джерел, творів 
художньої літератури. До тестів увійшли  різні за функціональним призначенням 
завдання: спонукальні («Знайдіть рядок, у якому прикметники утворено 
префіксально-суфіксальним способам») або питальні («У якому рядку правильно 
підібрано антоніми до слова хоробрий»?); завдання, в яких подано найістотніші 
ознаки поняття, на основі яких необхідно назвати його («Яке зі слів має 
лексичне значення’той, що давно минув; колишній’?»); завдання творчого 
характеру, в яких, наприклад, на основі запланованої назви поняття і часткового 
переліку його ознак необхідно завершити визначення («Числівник-це частина 
мови, яка виражає…»); завдання загально орієнтувального плану з такими 
елементами, як «вказати, яке речення відповідає наведеній схемі», «визначити 
логічну основу класифікації», знайти рядок, у якому допущено орфографічну 
(пунктуаційну) помилку тощо. 

До тестових завдань бази 11 класів введенні тести на співставлення 
відповідності та вибіркові тести. 

 Екзаменаційна документація  затверджується головою приймальної 
комісії,  завіряється печаткою, законвертовується і на зворотній стороні 
скріплюється печаткою декілька разів. Екзаменаційна документація  зберігається 
в сейфі голови приймальної комісії до початку екзаменів. Перед початком 
екзамену голова предметної екзаменаційної комісії видає екзаменаційну 
документацію  викладачам-екзаменаторам. Для проведення вступного 
випробування з української мови та літератури (база 11 класів) готуються  
варіанти тестових завдань та бланк відповідей на тестові завдання з української 
мови та літератури. Кожен варіант має 50 завдань:  40 тестових завдань  з 
української мови та 10 тестових завдань з української  літератури. До кожного 
тестового завдання з української  мови дібрано п'ять варіантів відповідей і лише 
одна є вірною: з літератури - 4 варіанта, і одна є вірною. Тестове завдання з 
української мови позначаються цифрами - 1, 2, 3, 4, 5; з літератури буквами - А, 
Б, В, Г.  

Для проведення тестового екзамену з української мови (база 9 класів) 
предметною екзаменаційною комісією готується для кожного абітурієнта 
індивідуальне тестове завдання, до складу якого входять 40 рівнозначних тестів 
з 5 варіантами відповідей – А,Б,В,Г,Д. Тестове завдання затверджується головою 
приймальної комісії, скріплюється печаткою,  має номер,  в кінці тестового 
завдання є підпис голови предметної екзаменаційної комісії.  
 Абітурієнтам видається тестове завдання, титульний бланк для 
заповнення, бланк для відповідей,  чернетка. В тестовому завданні абітурієнт 
підкреслює правильну відповідь, а в бланку  відповідей проставляє знак V на - 
проти відповідної букви. 
  
Зразок бланку відповідей (9 клас):        
  

№ 
тесту 

Відповідь  Вірно/ 
невірно А Б В Г Д 

1       
2       
3       
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Зразок бланку відповідей (база 11 класів) тести з української мови:  
 

№ 1 2 3 4 5  
1       
2       

 
Зразок база 11 класів тести з української літератури:  

№ А Б В Г  
41      
42      

 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНІВ 
 

 Консультації та екзамени проводяться за розкладом  екзаменів  та 
консультацій.  

Адміністрація училища забезпечує проведення екзаменів з дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм, відповідною документацією, створенням 
доброзичливої психоемоційної обстановки.  

На проведення консультації відводиться 2 академічні години (Наказ МОН 
України від 07.08.2002 № 450). На проведення тестового екзамену з української 
мови відводиться 120 хвилин (100 хвилин -  на тестування, із розрахунку 2,5 
хвилини на 1 тест, 20 хвилин - організаційні: перекличка, здача/повернення 
особистих речей, збирання екзаменаційних листів, одержання/повернення 
завдання та підпис у відомості, підписування роботи та інше).   

На тестування з української мови та літератури відводиться 120 хвилин 
(100 хвилин на тестування, із розрахунку 2 хвилин на тест, 20 хвилин - 
організаційні: перекличка, здача/повернення особистих речей, збирання 
екзаменаційних листів, одержання/повернення завдання та підпис у відомості, 
підписування роботи та інше).   

Абітурієнт повинен з’явитися за 30 хвилин до початку екзамену, отримати 
екзаменаційний лист в працівника приймальної комісії. Запізнення не 
допускаються.   
 Під час проведення вступних екзаменів дозволяється використовувати 
кулькові ручки з пастою тільки синього кольору. Категорично забороняється 
користуватися мобільним телефоном, підручниками, конспектами та іншими 
матеріалами, не передбаченими рішенням приймальної комісії. В разі 
користування сторонніми джерелами інформації (в тому числі і підказуванням) 
вступник позбавляється права участі у випробуваннях. На його екзаменаційній 
роботі викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота 
дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і 
змісту написаного.  

Вступники попереджаються: в роботі не допускаються будь-які умовні 
позначки, що розкривали б авторство роботи, абітурієнт зазначає прізвище 
тільки у визначених для цього місцях.    

Перед екзаменом та після закінчення екзамену вступник отримує/повертає 
письмову роботу викладачу - екзаменатору, про що розписується у відомості 
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одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії 
перевіряють правильність оформлення титульної сторінки  письмової роботи.  

Після закінчення екзамену всі екзаменаційні роботи передаються голові 
приймальної комісії. 

   Екзамен проводять два викладача: викладач-екзаменатор, викладач-
асистент.   

 
ІV. ПЕРЕВІРКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ ТА НОРМИ 

ОЦІНЮВАННЯ 
 Кожен абітурієнт одержує індивідуальне завдання за окремим номером, а 
також бланк для відповідей. На бланку відповідей абітурієнт проставляє номер 
тестового завдання,  уважно знайомиться зі схемою бланка, слухає пояснення 
щодо його заповнення читає примітку, в кінці схеми знайомиться з школою 
розрахунку балів за відповідь.  
 Оцінювання тестів з української мови та літератури: 
1. Відповідь на тест абітурієнт позначає V. 
2. Правильність відповіді чи помилка помічається викладачем в бланку 
відповідей в окремій графі. Помилки позначаються знаком -. 
3. Правильна відповідь оцінюється в 3 бали і позначається знаком +.  
4. В роботі допускається 4 виправлення з неправильної відповіді на правильну, в 
цьому випадку тест оцінюється в 1.0 бал. При 5-6 виправленням оцінка 
знижується на 1 бал. 
5.При наявності в роботі умовних позначок (крапки, різнокольорової пасти, 
іншого роду позначок) робота вважається дешифрованою і не перевіряється, 
вступник автоматично вибуває із конкурсу. 
6. Розрахунок за встановленою МОН України шкалою розпочинається від 50 
балів, до яких додаються бали, отримані за вірну відповідь. Визначення балів за 
правильну відповідь вираховується таким чином: 
50 балів (стартових) + 150 балів (50 тестів · 3 бала)  = 200 балів. 
7. Робота, оцінена в 100 балів, вважається позитивною і надає право на 
продовження вступних випробувань.   
Таблиця відповідності балів оцінювання тестового  екзамену з української мови  та  

літератури  

Кількість 

вірних 

відповідей 

Оцінка за 200- 

бальною 

шкалою 

Кількість 

вірних 

відповідей 

Оцінка за 200- 

бальною 

шкалою 

1 53 26 128 
2 56 27 131 
3 59 28 134 
4 62 29 137 
5 65 30 140 
6 68 31 143 
7 71 32 146 
8 74 33 149 
9 77 34 152 
10 80 35 155 
11 83 36 158 
12 86 37 161 
13 89 38 164 
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14 92 39 167 
15 95 40 170 
16 98 41 173 
17 101 42 176 
18 104 43 179 
19 107 44 182 
20 110 45 185 
21 113 46 188 
22 116 47 191 
23 119 48 194 
24 122 49 197 
25 125 50 200 

  
Оцінювання тестів з української мови:  
 
1. Відповідь на тест абітурієнт позначає V. 
2. Правильність відповіді чи помилка помічається викладачем в бланку відповідей 

в окремій графі. невірна відповідь позначається знаком – правильна знаком +. 
3.  Робота, оцінена в 4-12 балів, вважається позитивною і надає право для 

продовження вступних випробувань. 
 

 
Оцінка в балах Кількість помилок Процентне 

вираження якості 
знань абітурієнта 

 

12 0 100%  
11 1 97,5  
10 2 95%  
9 3-5 92,5-87,5%  
8 6-9 85,0-77,5%  
7 10-13 75,0-67,5%  
6 14-17 65,0-57,5%  
5 18-20 55,0-50,0%  
4 21-23 47,5-42,5%  
3 24-27 40,0-32,5% незадовільна 
2 28-32 30,0-20,0% незадовільна 
1 33-40 17,5-0% незадовільна 

 
4. Бал (оцінка) за роботу виставляється з урахуванням кількості допущенних 

виправлень. Чотири виправлення з неправильної відповіді на правильну 
не впливає на оцінювання. Від 5-6 виправлень оцінка знижується на 1 
бал.  

  
 




