Управління охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад охорони здоров’я
Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової
Протокол № 7
засідання приймальної комісії
КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»
від «13» червня 2017 року
Присутні:
Брянцев О.М.
Калініченко О.І.
Кудь Ю.В.
Баско Я.Ф.
Лукавенко З.І.
Горовенко О.Л.
Жирова С.С.
Позігун С.М.
Занік В.В.
Пякішев А.А.
Волков В.Ф.
Панкратова С.
Біловадська К.
Було присутніх – 13 чол.
Порядок денний:
1. Про обговорення Положення про предметну екзаменаційну комісію з
біології та Положення про предметну екзаменаційну комісію з української
мови та літератури.
2. Про обговорення Положення про комісію із співбесіди.
3. Про обговорення Положення про комісію із співбесіди з української
мови та літератури.
4. Про обговорення Положення про вступне випробування з української
мови на основі базової загальної середньої освіти.
5. Про обговорення Положення про вступне випробування з української
мови та літератури на основі повної загальної середньої освіти.
6. Про обговорення Положення про співбесіду з біології.
7. Про обговорення Положення про вступне випробування з біології на
основі базової загальної середньої освіти.
8. Про обговорення Положення про вступне випробування з біології на
основі повної загальної середньої освіти.
9. Про затвердження програм з дисциплін
«Українська мова»,
«Українська мова та література», «Біологія.
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10.
Про затвердження критеріїв оцінювання під час вступних
випробувань у 2017 р.
По першому питанню слухали інформацію заступника голови
приймальної комісії Калініченко О. І., яка довела до відома присутніх пункти
Положення про предметну екзаменаційну комісію з біології та Положення
про предметну екзаменаційну комісію з української мови та літератури.
Предметна екзаменаційна комісія є підрозділом приймальної комісії
КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової».
Предметна екзаменаційна комісія є об'єднанням викладачів з числа
найбільш досвідчених і кваліфікованих викладачів коледжу. Допускається
включати до складу комісії працівників інших навчальних закладів.
Головним змістом роботи предметної екзаменаційної комісії є
підготовка та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення
вступних випробувань, розробка критеріїв оцінювання знань, проведення
вступних випробувань.
Члени предметної екзаменаційної комісії зобов’язані відвідувати
засідання комісії, брати активну участь у її роботі, виконувати прийняті
комісією рішення та доручення голови комісії.
Безпосереднє керівництво роботою предметної екзаменаційної здійснює
голова комісії, яку призначає голова Приймальної комісії з числа членів
даної предметної екзаменаційної комісії.
Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює систематичний
контроль за роботою членів комісії, організацією роботи предметної
екзаменаційної комісії, вивчає роботу її членів, складає (разом із членами
комісії) і подає на затвердження голові Приймальної комісії усі необхідні
екзаменаційні матеріали. Голова предметної екзаменаційної комісії разом з
членами комісії складає білети для проведення вступних екзаменів
Білети для проведення вступних екзаменів оформлюються у
комп'ютерному варіанті та підписуються головою предметної екзаменаційної
комісії, та затверджуються головою Приймальної комісії після затвердження
Правил прийому до коледжу.
Вступні випробування приймають не менше двох членів комісії.
Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії,
де проводиться вступне випробування, про що вступник ставить свій
особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи.
Письмові екзаменаційні роботи виконуються на аркушах зі штампом
Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки,
які б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у
визначених для цього місцях.
Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування
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.
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Після закінчення випробування голова предметної екзаменаційної
комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві
Приймальної комісії.
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 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 предметної екзаменаційної
комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.
Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні коледжу
членами предметної екзаменаційної 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 такої роботи двох членів комісії.
Голова предметної екзаменаційної комісії додатково перевіряє письмові
роботи, які оцінені членами комісії за шкалою оцінювання знань від 100 до
200 балів менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною
шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше,
ніж на 10 балів, а також додатково перевіряє 5% інших робіт і засвідчує
своїм підписом правильність виставленої оцінки.
В обговоренні прийняли участь:
Баско Я.Ф., Горовенко О.Л., Лукавенко З.І.

Брянцев

О.М.,

Кудь

Ю.В.,

Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про
предметну екзаменаційну комісію з біології та Положення про предметну
екзаменаційну комісію з української мови та літератури.
По другому питанню слухали інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії Кудь Ю.В., яка довела до відома присутніх пункти
Положення про комісію із співбесіди:
Комісія із співбесіди є підрозділом Приймальної комісії
КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової», яку очолює
голова Приймальної комісії і створюється наказом голови Приймальної
комісії після затвердження Правил прийому до коледжу.
3

Співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних випробувань,
затвердженим головою приймальної комісії коледжу.
Головним змістом роботи комісії із співбесіди є перевірка рівня знань,
умінь та навичок, здібностей вступників до певного виду діяльності з
конкурсних предметів, за результатами якої приймається протокольне
рішення рекомендувати / не рекомендувати вступника до зарахування.
Члени комісії із співбесіди зобов‘язані відвідувати засідання
Приймальної комісії, брати активну участь у її роботі, виконувати прийняті
комісією рішення та доручення голови комісії.
Голова Приймальної комісії здійснює систематичний контроль за
роботою членів комісії із співбесіди, організацією роботи комісії, вивчає
роботу її членів.
Члени комісії із співбесіди складають білети відповідно до Програм,
розроблених Міністерством освіти і науки України, які відповідають
навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів України та
програмам зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Співбесіда з біології і української мови та літератури проводиться у
усній формі.
Екзаменаційні матеріали готують голови предметних екзаменаційних
комісій та передають на затвердження голові Приймальної комісії після
затвердження Правил прийому до коледжу.
Затверджені головою Приймальної комісії коледжу екзаменаційні
матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи
суворої звітності.
Для участі у конкурсі за результатами співбесіди вступник допускається
за умови складання співбесіди на достатньому рівні. Достатнім вважається
рівень, якщо за результатами тестування вступник набрав 100 балів (на
основі повної загальної середньої освіти) і 8 балів (на основі базової
загальної середньої освіти).
Голови предметних екзаменаційних комісій складають перелік
підручників та посібників для користування вступниками при підготовці до
вступних випробувань.
Тривалість вступного випробування у формі співбесіди 0,25 год.
кожному членові комісії на одного вступника.
Під час співбесіди вступники сидять по одному за партою, на відстані
1,5 метри один від одного. Вступникам не дозволяється під час співбесіди
перемовлятися і допомагати один одному.
Вступне випробування у формі співбесіди приймають не менше двох
членів комісії зі співбесіди у кожній аудиторії.
Кожен вступник, допущений до випробування отримує в аудиторії від
екзаменатора білет, номер якого відповідає номеру робочого місця
визначеного під час жеребкування, бланк аркуша співбесіди та чернетку.
Вступник має право уточнювати умови завдань у екзаменатора.
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Під час проведення співбесіди забороняється користуватись
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та
іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.
Вступники, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у
зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і
конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених
документально, вступники можуть допускатися до співбесіди з дозволу
Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення
вступних випробувань.
Результати співбесіди оголошуються і вивішуються на дошці оголошень
приймальної комісії у день проведення співбесіди.
В обговоренні прийняли участь: Брянцев О.М., Кудь Ю.В.
Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про комісію
із співбесіди.
По третьому питанню слухали інформацію голови предметної
екзаменаційної комісії з української мови та літератури Лукавенко З.І., яка
довела до відома присутніх пункти Положення про комісію із співбесіди з
української мови та література:
Співбесіда проводиться в усній формі згідно з розкладом, затвердженим
головою Приймальної комісії коледжу.
Програма вступних випробувань з української мови та літератури
відповідає програмі з української мови та літератури загальноосвітніх
навчальних закладів України та програмі зовнішнього незалежного
оцінювання з дисциплін «Українська мова» та «Українська література» у
2017 році.
Для проведення співбесіди з української мови на основі базової
загальної середньої освіти (9 класів) членами предметної екзаменаційної
комісії складаються комплекти білетів, які містять 2 теоретичних та
1 практичне завдання.
Для проведення співбесіди з української мови та літератураи на основі
повної загальної середньої освіти
(11 класів) членами предметної
екзаменаційної комісії складаються комплекти білетів, які містять
1 теоретичне з української мови, 1 теоретичне питання з української
літератури та 1 практичне завдання.
Для участі у конкурсі за результатами співбесіди вступник допускається
за умови складання співбесіди на достатньому рівні. Достатнім вважається
рівень, якщо за результатами тестування вступник набрав 100 балів (на
основі повної загальної середньої освіти) і 8 балів (на основі базової
загальної середньої освіти).
Тривалість вступного випробування у формі співбесіди – 90 хвилин.
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Вступне випробування у формі співбесіди приймають не менше двох
членів комісії зі співбесіди у кожній аудиторії.
Результати співбесіди оголошуються і вивішуються на дошці оголошень
приймальної комісії у день проведення співбесіди.
В обговоренні прийняли участь: Брянцев О.М., Калініченко О.І.,
Баско Я.Ф.
Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про комісію
із співбесіди з української мови та літератури.
По четвертому питанню слухали інформацію голови предметної
екзаменаційної комісії з української мови та літератури Лукавенко З.І., яка
довела до відома присутніх пункти Положення про вступне випробування з
української мови на основі базової загальної середньої освіти:
Вступні випробування з української мови проводяться згідно з
розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії коледжу.
Вступне випробування з української мови у формі тестування
приймають два екзаменатора.
Тривалість тестового випробування з української мови – 180 хвилин.
Під час тестування вступники сидять по одному за партою, на відстані
1,5 метра один від одного. Вступникам не дозволяється піід час тестування
перемовлятися і допомогати один одному.
Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії,
де проводяться вступне випробування, про що вступник ставить свій
особистий підпис у відомості одежання-повернення письмової роботи.
Письмові екзаменаційні роботи виконуються на аркушах зі штампом
Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки,
які б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у
визначених для цього місцях.
Оцінювання знань вступників проводиться за 12 бальною шкалою.
Після здачі роботи екзаменатору вступник повинен покинути аудиторію
без права повернення до неї. Забуті в аудиторії особисті речі повертаються
вступникові після повного закінчення випробування.
Після закінчення випробування голова предметної екзаменаційної
роботи передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві
Приймальної комісії.
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
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члена предметної екзаменаційної комісії, додатково перевіряє голова
предметної комісії.
В
обговоренні
Кудь Ю.В.

прийняли

участь:

Калініченко

О.І.,

Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про вступне
випробування з української мови на основі базової загальної середньої
освіти.
По п’ятому питанню слухали інформацію голови предметної
екзаменаційної комісії з української мови та літератури Лукавенко З.І., яка
довела до відома присутніх пункти Положення про вступне випробування з
української мови та літератури на основі повної загальної середньої освіти:
Вступні випробування з української мови та літератури проводяться
згідно з розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії коледжу.
Програма вступних випробувань з української мови та літератури
відповідає програмі ЗНО з української мови та літератури 2017 року.
Вступні випробування з української мови та літератури проводяться у
письмовій формі.
Тривалість тестового випробування з української мови та літератури –
180 хвилин.
Під час тестування вступники сидять по одному за партою, на відстані
1,5 метра один від одного. Вступникам не дозволяється піід час тестування
перемовлятися і допомогати один одному.
На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива
атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно
виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в
яких проводяться вступні іспити, не допускаються.
Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії,
де проводяться вступне випробування, про що вступник ставить свій
особистий підпис у відомості одежання-повернення письмової роботи.
Письмові екзаменаційні роботи виконуються на аркушах зі штампом
Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки,
які б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у
визначених для цього місцях.
Оцінювання знань вступників проводиться за 200 бальною шкалою.
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.
7

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати
екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.
Перескладання вступних іспитів не допускається.
Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена
Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для
допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, до
подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не
допускаються.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному іспиті, 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.
В
обговоренні
Кудь Ю.В.

прийняли

участь:

Горовенко

О.Л.,

Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про вступне
випробування з української мови та літератури на основі повної загальної
середньої освіти.
По шостому питанню слухали інформацію голови предметної
екзаменаційної комісії з біології Горовенко О.Л., яка довела до відома
присутніх пункти Положення про співбесіду з біології:
Біологія є фундаментальною дисципліною для вивчення медицини, тому
рішенням Приймальної комісії КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім.
Марії Шкарлетової» вступні випробування з дисципліни «Біологія» для
абітурієнтів, які вступають до коледжу за спеціальністю 223 Медсестринство
на спеціалізацію для отримання кваліфікації фельдшер, сестра медична,
акушерка визначені як профілюючі.
Співбесіда проводиться у усній формі згідно з розкладом, затвердженим
головою Приймальної комісії коледжу.
Програма вступних випробувань з біології відповідає програмі з біології
загальноосвітніх навчальних закладів України та програмі зовнішнього
незалежного оцінювання з дисципліни «Біологія» у 2017 році.
Екзаменаційні матеріали готує голова предметної екзаменаційної
комісій з дисципліни «Біологія» та передає їх на затвердження голові
Приймальної комісії після затвердження Правил прийому до коледжу.
Для проведення співбесіди з дисципліни «Біологія» на основі базової
загальної середньої освіти (9 класів) членами предметної екзаменаційної
комісії з дисципліни «Біологія», складаються комплекти білетів, які містять
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по 1 завданню з розділів: «Біологія рослин», «Біологія тварин», «Біологія
людини». Всього білет містить 3 запитання.
Для проведення співбесіди з дисципліни «Біологія» на основі повної
загальної середньої освіти (11 класів) членами предметної екзаменаційної
комісії з дисципліни «Біологія» складаються комплекти білетів, які містять
по 1 завданню з розділів: «Біологія рослин», «Біологія тварин», «Біологія
людини», або «Загальна біологія» і задачу з розділів: «Молекулярна
біологія», «Основи генетики», «Основи екології». Всього білет містить 3
запитання і задачу.
Відповіді на запитання оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання,
на основі яких екзаменатори визначають рівень навчальних досягнень
абітурієнта.
Для участі у конкурсі за результатами співбесіди вступник допускається
за умови складання співбесіди на достатньому рівні. Достатнім вважається
рівень, якщо вступник набрав 100 балів (на основі повної загальної середньої
освіти) і 8 балів (на основі базової загальної середньої освіти).
Голова предметної екзаменаційної комісії з дисципліни «Біологія»
складає перелік підручників та посібників для користування абітурієнтами
при підготовці до вступних випробувань.
Під час співбесіди абітурієнти сидять по одному за партою, на відстані
1,5 метри один від одного. Абітурієнтам не дозволяється перемовлятися і
допомагати один одному.
Бланки аркушів співбесіди зберігаються у відповідального секретаря
Приймальної комісії коледжу, який видає їх голові комісії із співбесіди в
необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.
Кожен вступник, допущений до випробування отримує в аудиторії від
екзаменатора білет, бланк аркуша співбесіди та чернетку. Вступник має
право уточнювати умови завдань у екзаменатора.
У аркуші співбесіди вступник дає відповіді на запитання білету,
розв’язує задачу.
Під час проведення співбесіди забороняється користуватись
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та
іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.
У разі використання вступником під час співбесіди сторонніх джерел
інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у
випробуванні, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого
вступника член комісії зі співбесіди вказує причину відсторонення та час.
Вступники, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у
зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і
конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених
документально, вступники можуть допускатися до співбесіди з дозволу
Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення
вступних випробувань.
Після закінчення випробування вступник повинен особисто здати свій
аркуш співбесіди екзаменатору.
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Після завершення співбесіди вступник повинен покинути аудиторію без
права повернення до неї. Забуті в аудиторії особисті речі повертаються
вступникові після повного закінчення випробування.
Вступникам категорично забороняється виносити з аудиторії білети та
бланки аркушу співбесіди.
Протягом співбесіди (у разі гострої необхідності або за рішенням
чергового лікаря) екзаменатор може випускати вступників по одному на
декілька хвилин у супроводі співробітника допоміжного персоналу
Приймальної комісії. При цьому вступник залишає екзаменаційну роботу на
своєму робочому столі, поклавши її заповненою стороною донизу. Час, який
вступник провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного
для виконання завдань вступного випробування.
Після закінчення співбесіди голова комісії зі співбесіди передає усі
екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.
В
обговоренні
Кудь Ю.В.

прийняли

участь:

Калініченко

О.І.,

Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про
співбесіду з біології.
По сьомому питанню слухали інформацію голови предметної
екзаменаційної комісії з біології Горовенко О.Л., яка довела до відома
присутніх пункти Положення про вступне випробування з біології на основі
базової загальної середньої освіти:
Вступні випробування з біології проводяться відповідно до розкладу,
затвердженого головою Приймальної комісії коледжу.
Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» відповідає
навчальній програмі з біології для загальноосвітніх навчальних закладів
України.
Вступні випробування з біології проводяться у формі тестування.
Голова предметної екзаменаційної комісії з дисципліни «Біологія»
складає необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань,
що проводяться коледжем, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії
оцінювання відповіді вступника тощо та подає їх на затвердження голові
Приймальної комісії після затвердження Правил прийому до коледжу.
Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній
кількості і зберігаються як документи суворої звітності.
Вступне випробування з біології у формі тестування приймають два
екзаменатора.
Тривалість тестового випробування з біології – 180 хвилин.
Під час тестування абітурієнти сидять по одному за партою, на відстані
1,5 метра один від одного. Абітурієнтам не дозволяється під час тестування
перемовлятися і допомагати один одному.
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На вступних випробуваннях має бути забезпечена спокійна і
доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно,
найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в
яких проводяться вступні екзамени, не допускаються.
Перед розміщенням вступників в аудиторії екзаменатори проводять
жеребкування робочих місць. За порушення вступником порядку розміщення
в аудиторії його вилучають з випробування без права повторної участі.
Бланки аркушів письмової відповіді, а також титульні аркуші зі
штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря
Приймальної комісії коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії з
дисципліни «Біологія» в необхідній кількості безпосередньо перед початком
екзамену.
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
Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки,
що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у
визначених для цього місцях.
Виправлення, зроблені рукою вступника у письмовій роботі вступного
випробування зараховуються як неправильні відповіді.
Під час проведення вступних випробувань вступникам забороняється
користуватись 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 предметної екзаменаційної
комісії з дисципліни «Біологія» 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.
В
обговоренні
Позігун С.М.

прийняли

участь:

Баско

Я.Ф.,

Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про вступне
випробування з біології на основі базової загальної середньої освіти.
По восьмому питанню слухали інформацію голови предметної
екзаменаційної комісії з біології Горовенко О.Л., яка довела до відома
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присутніх пункти Положення про вступне випробування з біології на основі
повної загальної середньої освіти:
Вступні випробування проводиться відповідно до розкладу,
затвердженого головою Приймальної комісії коледжу.
Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» відповідає
програмі зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2017 року.
Вступні випробування з біології проводиться у письмовій формі.
Перед розміщенням вступників в аудиторії екзаменатори проводять
жеребкування робочих місць. За порушення вступником порядку розміщення
в аудиторії його вилучають з випробування без права повторної участі.
Бланки аркушів письмової відповіді, а також титульні аркуші зі
штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря
Приймальної комісії коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії з
дисципліни «Біологія» в необхідній кількості безпосередньо перед початком
випробування.
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
Приймальної комісії . На аркушах не допускаються будь-які умовні
позначки, які б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище
тільки у визначених для цього місцях.
Виправлення, зроблені рукою вступника у письмовій роботі вступного
випробування зараховуються як неправильні відповіді.
Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись
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 предметної екзаменаційної комісії з дисципліни «Біологія»
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.
Апеляції з питань усунення від випробування з причини списування та
порушення дисципліни не розглядаються.
Оцінювання знань вступників проводиться за шкалою оцінювання від
100 до 200 балів.
Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування
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.
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Після здачі роботи екзаменатору вступник повинен покинути аудиторію
без права повернення до неї. Забуті в аудиторії особисті речі повертаються
вступникові після повного закінчення випробування.
Вступникам категорично забороняється виносити з аудиторії білети та
бланки письмової роботи вступного випробування.
Голова предметної екзаменаційної комісії з дисципліни «Біологія»
здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії. Він додатково
перевіряє письмові роботи, які оцінені членами комісії за шкалою
оцінювання знань від 100 до 200 балів менше, ніж на 100 балів, більше, ніж
на 175 балів. Голова предметної екзаменаційної комісії з дисципліни
«Біологія» додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів
менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому
кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування
на навчання поза конкурсом. Голова комісії також додатково перевіряє 5%
інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.
Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
Оцінки за вступне випробування з біології оголошуються і вивішуються
на дошці оголошень приймальної комісії наступного дня після проведення
тестування.
Протягом тестування (у разі гострої необхідності або за рішенням
чергового лікаря) екзаменатор може випускати вступників по одному на
декілька хвилин у супроводі співробітника допоміжного персоналу
Приймальної комісії. При цьому вступник залишає екзаменаційну роботу на
своєму робочому столі, поклавши її заповненою стороною донизу. Час, який
вступник провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного
для виконання завдань вступного випробування.
В обговоренні прийняли участь: Калініченко О.І., Баско Я.Ф.,
Позігун С.М.
Вирішили:
1. Ухвалити та рекомендувати до затвердження Положення про вступне
випробування з біології на основі повної загальної середньої освіти.
По дев’ятому питанню слухали голову предметної екзаменаційної
комісії з української мови та літератури Лукавенко З.І., яка проінформувала
програми з вище перелічених дисциплін для вступних випробувань на основі
базової та повної загальної середньої освіти. В Умовах прийому на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
14.04.2017р. № 599 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
13.05.2017 р. за № 670/30478 зазначено, що всі вступні випробування при
прийомі до коледжу проводяться на основі програм вступних випробувань із
загальноосвітніх
навчальних дисциплін і відповідають
програмам
загальноосвітніх навчальних закладів.
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Слухали інформацію голови предметної екзаменаційної комісії з
біології Горовенко О.Л., про затвердження програм з біології для вступних
випробувань. В Умовах прийому
зазначено, що конкурсний відбір
вступників здійснюється приймальною комісією за сертифікатами
Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками.
Вступні випробування проводяться на основі програм вступних випробувань
із загальноосвітніх дисциплін і відповідають програмам загальноосвітніх
навчальних закладів.
В обговоренні виступили: Калініченко О.І., Лукавенко З.І.,
Горовенко О.Л., Занік В.В.
Вирішили:
1.
Ухвалити і рекомендувати до затвердження програми з
української мови для проведення вступних випробувань на основі базової
загальної середньої освіти.
2.
Ухвалити та подати до затвердження програму для вступних
випробувань з української мови та літератури на основі повної загальної
середньої освіти.
3.
Ухвалити та затвердити програми з біології для вступних
випробувань на основі базової та повної загальної середньої освіти.
По
десятому
питанню
слухали
відповідального
секретаря
Кудь Ю.В., яка довела інформацію до відома присутніх про критерії
оцінювання під час вступних випробувань з дисциплін: «Біологія»,
«Українська мова», «Українська мова та літератури».
Звернула увагу на те, що результати вступних екзаменів для
вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти,
оцінюються за 12-бальною шкалою, а результати вступних екзаменів для
вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти,
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Вирішили:
1. Ухвалити
та затвердити критерії оцінювання для вступних
виробувань з біології, української мови, української мови та літератури.
Голова приймальної комісії

О.М. Брянцев

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Ю.В.Кудь
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