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Положення
про проведення комплексного вступного екзамену з біолбгії та української 

мови у формі тестування в Дубенському медичному коледжі

1. Відповідно до Правил прийому вищого комунального навчального 
закладу „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради у 2019році, 
згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста у 2019 році, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 10.10.2018р. № 1082 та зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 30.10.2018р. за № 1231/32683, вступний екзамен з біології та 
української мови на основі базової загальної середньої та повної загальної 
середньої освіти проводиться у формі тестування.

2. Тестування з біології та української мови проводять предметні 
екзаменаційні комісії, склад яких затверджується наказом директора коледжу. 
До складу екзаменаційних комісій можуть входити викладачі біології та 
української мови інших навчальних закладів за рекомендаціями керівництва за 
місцем основної роботи.

3. Тестові завдання затверджуються головою приймальної комісії не 
пізніше як за 3 місяці до початку прийому документів.

4. Затверджені варіанти тестових завдань зберігаються як документи 
суворої звітності.

5. Один варіант тестування включає в себе 80 різнорівневих завдань:
40 завдань -  з української мови та літератури та 40 завдань -  з біології.
З них 30 завдань - першого рівня та 10 -  другого рівня по кожному предмету.

6. Комплексний вступний екзамен з біології та української мови має за мету 
визначити рівень засвоєння вступниками теоретичного матеріалу в обсязі 
загальноосвітніх програм з навчальних предметів та здатність до самостійного 
осмисленого синтезу отриманих -знань, вміння застосовувати їх при розв’язанні 
тестів.

7. Обсяг навчального матеріалу за програмами загальноосвітніх закладів, 
який включається до тестів, передбачає вивчений програмовий матеріал з 
біології за 6-9 класи та української мови за 5-9 класи на основі базової загальної 
середньої освіти та програмовий матеріал з біології за 6-11 класи та української 
мови й літератури за 5-11 класи на основі повної загальної середньої освіти.

8. Оцінювання рівня знань абітурієнта проводиться згідно з Критеріями 
оцінювання тестових завдань комплексного вступного екзамену з біології та 
української мови на основі базової загальної середньої освіти та з біології й
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української мови та літератури на основі повної загальної середньої освіти по 
кожній дисципліні окремо, (додаток 1).

9. На вступному екзамені у формі тестування забезпечується спокійна і 
доброзичлива атмосфера. Сторонні особи без дозволу голови приймальної 
комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні екзамени.

10. Тестування здійснюється на бланках аркушів письмової відповіді за 
встановленою формою (додаток №2). Чисті титульні аркуші та аркуші для 
відповідей на тестові завдання комплексного вступного екзамену зберігаються у 
відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх головам 
предметних екзаменаційних комісій безпосередньо перед початком екзамену в 
необхідній кількості. Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнту 
в аудиторії, де проводиться тестування про що вступник ставить свій особистий 
підпис. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

11. Шифрування тестів здійснюється відповідальним секретарем 
приймальної комісії цифрами або іншим умовним шифром на титульному 
аркуші та на кожному аркуші письмової відповіді. Після шифрування титульні 
аркуші зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії, а аркуші 
письмової відповіді передаються головам предметних екзаменаційних комісій 
для перевірки.

12. На тестування відводиться 90 хвилин для вступників на основі базової 
загальної середньої освіти та вступників на базі повної загальної середньої 
освіти.

Час початку виконання роботи фіксується головами екзаменаційних комісій 
після того, як усі вступники підписали свої титульні аркуші письмової відповіді.

13. Відповідаючи на запитання тестів, вступник виділяє номер правильної 
відповіді, обвівши його авторучкою в завданнях першого рівня складності та 
ставить знак « х »  у  відповідних графах в завданнях другого рівня складності.

14. Тестування закінчується після виконання вступниками усіх завдань, але 
не пізніше ніж через 90хвилин після початку вступного екзамену для вступників 
на основі базової загальної середньої освіти та вступників на базі повної 
загальної середньої освіти.

15. Вступник, який закінчив виконання тестових завдань, повідомляє про це 
членів екзаменаційних комісій піднявши руку. Він може залишити аудиторію, у 
якій відбувається тестування тільки після того, як один із членів екзаменаційних 
комісій прийме його роботу і вступник розпишеться у відомості одержання- 
повернення письмової роботи.

16. Тимчасово виходити до закінчення виконання тестових завдань 
вступникам заборонено. Члени екзаменаційних комісій зобов’язані відстороняти 
від виконання завдань осіб, які порушують встановлений на екзамені порядок, 
використовують будь-яку літературу, технічні засоби, мобільні телефони, 
перешіптуються, повертаються чи встають з-за столу без дозволу екзаменаторів, 
про що складається акт. Перевірка письмових робіт (тестів) проводиться тільки 
у приміщенні вищого навчального закладу членами відповідної комісії і повинна 
бути закінчена не пізніше наступного робочого дня.
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17. Вступники, які за результатами тестового екзамену з біології чи 

української мови отримали бал, який дорівнює рівню знань нижче середнього, 
вважаються такими, що не склали вступний екзамен.

18. Результати тестування вивішуються на дошці оголошень приймальної 
комісії, сайті коледжу не пізніше наступного дня після складання комплексного 
екзамену.


