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

з біології на основі базової загальної середньої освіти у Комунальному 
закладі "Костянтинівський медичний коледж" у 2019 році

Положення розроблено відповідно до Положення про Приймальну 
комісію Комунального закладу "Костянтинівський медичний коледж" (далі- 
медичний коледж), 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. Вступне випробування з біології на основі базової загальної 
середньої освіти у Костянтинівському медичному коледжі в 2019 році 
проводиться у формі у формі тестування. Тестові завдання з біології 
складені на державній мові відповідно до діючої навчальної програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи (К.: «Перун», 
Ірпінь, 2005), яка затверджена Міністерством освіти і науки України.

2. Для написання тестів відводиться 120 хвилин.

3. Тестове випробування проводиться за розкладом. Кожен абітурієнт 
отримує індивідуальне завдання. Під час проведення тестування 
дозволяється використовувати пастові ручки тільки синього кольору.
і

4. Для проведення вступного випробування підготовлені варіанти 
тестових завдань та бланк відповідей на тестові завдання з біології. Кожний 
варіант включає 50 завдань:

а) 40 тестових завдань (з 1 по 40), що мають одну вірну відповідь з 
чотирьох запропонованих. Абітурієнту необхідно вибрати правильну, на 
його думку, 4

відповідь та позначити її хрестиком у бланку відповідей на тестові 
завдання з біології.

За виконання завдання можна отримати 0 або 1 бал. Завдання 
вважається виконаним правильно, якщо вступник обрав та позначив 
правильний варіант відповіді. За це вступник отримує 1 бал.

Якщо вступник: а) позначив неправильний варіант відповіді; б) 
позначив два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є



правильний; в) не позначив жодного варіанта відповіді взагалі, завдання 
вважається виконаним помилково. У такому випадку вступник отримує 0 
балів.

б) 6 тестових завдань (з 41 по 46) на встановлення відповідності. 
Абітурієнту необхідно встановити відповідність інформації, позначеної 
цифрами і буквами -  утворити логічні пари. За виконання завдання можна 
отримати 0, 1, 2, 3, 4 бали.

За кожну правильну логічну пару вступник отримує 1 бал. Якщо 
вступник не позначив жодної правильної логічної пари, виконання завдання 
вважається помилковим. У такому випадку вступник отримує 0 балів.

в) 4 завдання (з 47 по 50) відкритої форми з короткою відповіддю.
У тесті три стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена 

цифрами. Необхідно обрати із кожного стовпчика одну цифру, що позначає 
правильну відповідь; записати ТРИ цифри послідовно по одній (зліва 
направо). Утворене тризначне число і є відповіддю на завдання.

Оцінювання завдання проходить за схемою: 1 бал за кожну правильно 
вказану цифру (відповідь), 0 балів, якщо не вказано жодної правильної 
цифри (відповіді). Максимальна кількість балів за виконане завдання -  3.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за виконання тесту з 
біології -  76 балів.

5. Робота оцінюється за чотирма рівнями навчальних досягнень, що 
відповідають 12-ти бальній системі оцінювання (критерії оцінювання 
додано).

6. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) 
виконуються на аркушах зі штампом Костянтин і вського медичного коледжу. 
На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали 
авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному 
аркуші.

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

7.Під час проведення вступного випробування забороняється 
використання електронних засобів інформації, підручників, навчальних 
посібників та інших матеріалів, якщо вони не передбачені рішенням 
Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування 
сторонніми джерелами інформації (у 4 тому числі підказуванням), він 
відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На його 
екзаменаційній роботі екзаменатори вказують причину відсторонення та час. 
При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна 
оцінка незалежно-від обсягу і змісту 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 вступне випробування без поважних 
причин у зазначений за розкладом час до участі у подальших випробуваннях 
і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, що підтверджені 
документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених 
вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених 
строків проведення випробувань.

10. Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) 
повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

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

11. 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 сейфі 
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.

12. Перевірка тестових завдань проводиться тільки у приміщенні 
Костянтинівського медичного коледжу членами Приймальної комісії і 
повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної 
комісії. Оцінка оголошується наступного дня після складання іспиту.

13. До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, котрі виявили 
середній, достатній і високий рівні. Вступники, знання яких було оцінено 
балами нижче середнього рівня (менше ніж 4 бали за 12-бальною шкалою) до 
подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не 
допускаються. 4

Перескладання вступного випробування з метою підвищення оцінки не 
дозволяється.

14. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна 
подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.



Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності 
вступника.

Додаткове опитування під час розгляду апеляції не допускається.

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

Приймальна комісія



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Остаточний результат підраховується шляхом складання всіх балів, отриманих 
за виконання кожного окремого завдання. Відповіді на всі завдання дають змогу 
отримати 76 балів.

Бали, отримані за виконання тесту з біології переводяться в оцінку за 12- 
бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів. Позитивною 
оцінкою за 12-бальною шкалою вважається кількість балів від 4 до 12 (рівень 
досягнень середній, достатній та високий). Це дає право абітурієнту продовжувати 
вступні випробування.

Шкала переведення балів, 
отриманих за виконання тесту з біології в 12- бальну шкалу оцінювання

навчальних досягнень абітурієнтів

Кількість набраних балів 
за тестові завдання

Кількість балів за 12-ти 
бальною шкалою

Рівень досягнень

19> не склав низький
20-27 4
28-34 5 середній
35-41 6
42-47 7
48-54 8 достатній
55-63 9
64-70 10
71 -75 11 високий

76 12


