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П О Л О Ж Е Н Н Я
про проведення вступного випробування 

з української мови і літератури на основі повної загальної 
середньої освіти у комунальному закладі

«Костянтинівський медичний коледж» у 2018 році

(з критеріями оцінювання та схемою переведення балів, 
отриманих за виконання тесту з української мови і

літ ерат ури в 100-бальну ш калу оцінювання навчальних 
досягнень абітурієнтів (від 100 до 200 балів))

Положення розроблено відповідно до Положення про Приймальну 
комісію комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж» (далі- 
медичного коледжу), розробленого відповідно до Положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого Наказом 
Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2015 року № 1085 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 року № 1353/27798.

1. Голови предметних екзаменаційних предметних комісій, які 
відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні 
екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться 
Костянтинівським медичним коледжем, екзаменаційні білети, тестові 
завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на 
затвердження голові Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до 
початку прийому документів.

Вступні випробування проводяться медичним коледжем за програмами 
зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній 
кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

2. Кожний варіант складається з 3 частин. Перша частина містить 
тестові завдання з української мови, друга -  з української літератури, третя -  
власне висловлювання. За виконання завдання максимально можна отримати



104 бали, які переводяться в 100-бальну шкалу оцінювання знань ( від 100 до 
200 балів).

3. Тестування проводиться згідно з розкладом вступних випробувань.

4. Час проведення тестування -  3 астрономічні години (180 хвилин).

5. Вступне випробування у письмовій формі (тестування) приймають 
не менше як два члени екзаменаційної комісії.

6. Письмова екзаменаційна робота (у тому числі чернетки) 
виконуються на бланках А (перша і друга частини) і Б (третя частина) зі 
штампом Костянтинівського медичного коледжу. На аркушах не 
допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. 
Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Бланки, аркуші письмової відповіді, а також титульні аркуші зі 
штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря 
Приймальної комісії Костянтинівського медичного коледжу, який видає їх 
голові предметної екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком 
екзамену в необхідній кількості.

7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування 
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та 
іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. 
У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх 
джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 
випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 
вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При 
перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше 
мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами 
прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 
конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник 
здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості 
одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії 
зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша 
письмової роботи.

9. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин 
у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не 
допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених 
документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних 
іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і 
розкладу проведення вступних іспитів.



Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати 
екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної комісії 
передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної 
комісії.

10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник 
проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий 
або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші 
письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових 
екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що 
можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім 
члена предметної екзаменаційної комісії, додатково перевіряє голова 
відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального 
секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки 
письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем 
Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування 
письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який 
розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у 
приміщенні Костянтинівського медичного коледжу членами Приймальної 
комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня 
Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були 
зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар 
Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають 
для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

12. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і 
контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє 
письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною 
шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 124(100) 
балів, більше ніж на 175 балів. Голова екзаменаційної комісії додатково 
перевіряє письмові роботи, оцінені менше, ніж 100 балів та 5 відсотків інших 
робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у 
відомостях членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за 
результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за 
висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної 
комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням 
Приймальної комісії.



13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні 
відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються 
головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві 
Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування 
робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, 
знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (менше ніж 1 00 
балів за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) до подальшого 
складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 
отриманої на вступному іспиті у Костянтинівському медичному коледжі 
(далі -  апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 
присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не 
допускається.

16. Відомості щодо результатів вступних іспитів формуються в 
Єдиній базі.

Приймальна комісія



Додаток А

Критерії
оцінювання тесту з української мови та літератури

За виконання кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді -  
0 або 1 бал.

За виконання завдання на встановлення відповідності -  0, 1, 2, 3, 4
бали.

За виконання завдання з вибором однієї або кількох правильних 
відповідей отримують стільки балів, скільки правильних відповідей 
позначили у відповідних клітинках.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за виконання тесту з 
української мови і літератури -  84 бали, за написання власного 
висловлювання -  20 бали.

Схема переведення балів, отриманих за виконання тесту з української 
мови і літератури в 100-бальну шкалу (від 100 до 200 балів) оцінювання 
навчальних досягнень абітурієнтів додається.

Критерії оцінювання власного висловлення з української мови

Оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності власного висловлення
Кількість орфографічних та пунктуаційних помилок Кількість балів

1-4 4
5-7 3

8-12 2
13-16 1

Оцінювання лексичної, граматичної та стилістичної нормативності
власного висловлення

Кількість лексичних, граматичних і стилістичних 

помилок

Кількість балів

1-4 4
5-6 3
7-8 2

9-10 1



Критерій Зміст компонента Композиційне оформлення та словесний 
вияв

Кі
ль
кіс
ть
ба
лів

1. Теза Учасник чітко формулює тезу 
висловлення, тобто підтримує або 
спростовує висловлену в темі думку. 
Учасник може подати дві тези й 
аргументувати кожну окремо (зайняти 
позицію «Це складне для мене 
питання...», тобто водночас і підтримати, 
і спростувати висловлену в темі думку).

Теза передує аргументам.
Учасник може використовувати мовні 
конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою 
думку» «Я підтримую...», «Я погоджуюся...», 
«Я не підтримую», «Я хочу спростувати...», 
«Я не погоджуюся...», «3 одного боку..., а з 
іншого» тощо.

2

Учасник формулює тезу частково.. Теза розташована після аргументів.
Або: теза розірвана аргументами чи 
прикладами. Учасник використовує мовні 
конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою 
думку» «Я підтримую...», «Я погоджуюся...», 
«Я не підтримую», «Я хочу спростувати...», 
«Я не погоджуюся...».

1

Учасник не формулює тези.
Учасник формулює тезу, яка не 
відповідає запропонованій темі.

У роботі відсутнє висловлення, що свідчить 
про розуміння теми.

0

2. Аргументи Учасник наводить принаймні два 
доречних докази, підстави для 
обгрунтування, підтвердження 
висловленої тези, які пов'язують ЇЇ 3 

прикладом.

Аргументи передують прикладам. Учень 
може використовувати мовні конструкції на 
зразок «тому що», «це доводить», 
«підтвердженням цього є», «це засвідчує», 
«свідченням цього є», «доказом цього може 
бути» тощо.

2

Учасник наводить принаймні один 
доречний доказ для обгрунтування 
висловленої тези.

Аргументи доречні, але розташовані після 
прикладів.

1

Учень не наводить жодного аргументу 
для обгрунтування тези. Або: наведені 
аргументи не є доречними.

0

За. Приклад з 
літератури чи 
інших видів 
мистецтва

Учасник наводить принаймні один 
доречний приклад з художньої літератури 
або інших видів мистецтва. Указана 
проблема, порушена в творі, назва й автор 
твору, художній образ, через який 
проблема розкрита, може бути наведена 
цитата з твору.
Учень може також посилатися на факти з 
життя митців, якщо ці факти стосуються 
їхньої творчості.

Учень може використовувати мовні 
конструкції на зразок «наприклад...», 
«прикладом може слугувати...», «яскравим 
прикладом цього може слугувати...», «не 
можна не згадати...».

2

Відсутня мотивація наведення цього 
прикладу, або приклад містить фактичні 
помилки, або приклад не 
конкретизований через художній.

1

Приклад з літератури чи інших видів 
мистецтва відсутній або недоречний.

0

36. Приклад, що 
є історичним 
фактом або 
випадком з 
життя

Учасник наводить принаймні один 
доречний приклад або з історії, або із 
суспільно-політичного життя, або 
власного життя.
Учасник може посилатися на факти з 
життя митців, якщо ці факти не 
стосуються їхньої творчості.

Учень може використовувати мовні 
конструкції на зразок «наприклад...», 
«прикладом може слугувати...», «яскравим 
прикладом цього може слугувати...», «не 
можна не згадати...».

2

Приклад містить фактичні помилки. 1



4. Логічність і 
послідовність

У роботі відсутні порушення причиново- 
наслідкових зв’язків.

Учасник структурує роботу за абзацами. 
Використовує мовні кліше, слова- скріпи, що 
оформлюють текст, на кшталт «по-перше», 
«по-друге», «з цього випливає», «як було 
зазначено», «повертаючись до думки», «як 
можна побачити» тощо.

2

У роботі наявні порушення причиново- 
наслідкових зв'язків.

1

Логіка викладу відсутня. 0
5. Висновок Висновок відповідає тезі (перефразовує 

або повторює її) й органічно випливає з 
аргументів і прикладів.

Учасник може використовувати мовні 
конструкції на зразок «отже», «таким чином», 
«можна зробити висновок», «висновком може 
слугувати» тощо.

2

Висновок частково відповідає тезі або не 
пов’язаний з аргументами

Учень неправильно оформлює висновок, 
наприклад, починає його

1

Висновок відсутній 0



Додаток Б

Схема 
переведення балів, 

отриманих за виконання тесту з української мови та літератури в 100- 
бальну шкалу (від 100 до 200 балів) оцінювання навчальних досягнень

абітурієнтів

Тестовий
бал

100-200 Тестовий
бал

100
200

Тестовий
бал

100
200

Тестовий
бал

100
200

0 не склав 29 120.0 58 159.0 87 180.5
1 не склав 30 122.5 59 159.5 88 182.0
2 не склав 31 124.5 60 160.0 89 183.0
3 не склав 32 127.0 61 161.0 90 184.5
4 не склав 33 129.0 62 161.5 91 186.0
5 не склав 34 131.0 63 162.0 92 187.0
6 не склав 35 133.0 64 162.5 93 188.5
7 не склав 36 135.0 65 163.5 94 190.0
8 не склав 37 137.0 66 164.0 95 191.5
9 не склав 38 138.5 67 164.5 96 193.0
10 не склав 39 140.5 68 165.0 97 194.5
11 не склав 40 142.5 69 166.0 98 196.0
12 не склав 41 144.0 70 166.5 99 197.5
13 не склав 42 145.5 71 167.0 100 198.5
14 не склав 43 147.5 72 168.0 101 199.5
15 не склав 44 149.0 73 168.5 102 200.0
16 не склав 45 150.0 74 169.5 103 200.0
17 не склав 46 151.0 75 170.0 104 200.0
18 не склав 47 151.5 76 170.5
19 не склав 48 152.5 77 171.5
20 не склав 49 153.0 78 172.0
21 не склав 50 154.0 79 173.0
22 100.0 51 154.5 80 174.0
23 103.5 52 155.0 81 174.5
24 106.5 53 155.5 82 175.5
25 109.5 54 156.5 83 176.5
26 112.5 55 157.0 84 177.5
27 115.0 56 157.5 85 178.5
28 117.5 57 158.0 86 179.5


