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П О Л О Ж Е Н Н Я
про проведення вступного випробування з біології на основі повної 

загальної середньої освіти у Комунальному закладі "Костянтинівський
медичний коледж" у 2019 році

(з критеріями оцінювання та схемою переведення балів, 
отриманих за виконання тесту з біології в 100-бальну шкалу 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 Комунальним закладом 
"Костянтинівський медичний коледж", 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.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в 
необхідній кількості і повинні зберігатися як документи суворої звітності.

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

3. Кожний варіант складається з 50 тестових завдань, за які максимально 
можна отримати 76 балів, які переводяться в 100-бальну шкалу оцінювання знань 
(від 100 до 200 балів)).

4. Тестування проводиться згідно з розкладом вступних випробувань.

5. Час проведення тестування -2  астрономічні години (120 хвилин).



6. Вступне випробування у кожного вступника приймають не менше двох 
екзаменаторів.

7. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на 
аркушах зі штампом Комунального закладу "Костянтинівський медичний коледж". 
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.

8. На бланку відповіді не дозволяються будь-які умовні позначки, які б 
розкривали автора роботи.

9. 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 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.

10. 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.

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.

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 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. 
Оцінка оголошується наступного дня після складання іспиту.

Тестові завдання абітурієнтів оцінюються за 100-бальною шкалою 
оцінювання знань (від 100 до 200 балів).

Критерії оцінювання (додаток А), схема переведення балів, отриманих за 
виконання тесту з біології в 100-бальну шкалу оцінювання (від 100 до 200 балів)) 
(додаток Б) додаються.

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.

13. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль 
за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені 
екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) ) 
менше ніж на 124 (100) балів, більше ніж 175 балів, а також 5% інших робіт і 
правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за 
результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) 
засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим 
поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

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

15. Перескладання вступного випробування з метою підвищення оцінки не 
дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня 
(менше ніж 100 балів за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) до подальшого 
складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

16. 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.

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

Приймальна комісія



Додаток А

Критерії 
оцінювання тесту з біології 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Тест містить 40 завдань з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-40). До 

кожного із завдань запропоновано 4 варіанти відповіді, серед яких лише один є 
правильним.

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.

2. Завдання на встановлення відповідності.
Тест містить 6 завдань на встановлення відповідності (завдання № 41-46). 

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.

3. Завдання на встановлення послідовності.
Тест містить 4 завдання (№ 47 - 50).
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. 4

Бали, отримані за виконання тесту з біології, за схемою (додаток Б) 
переводяться в 100-бальну шкалу оцінювання знань (від 100 до 200 балів).



Додаток Б

Схема 
переведення балів, 

отриманих за виконання тесту з біології в 100-бальну шкалу 
(від ЮОдо 200 балів) оцінювання 

________ навчальних досягнень абітурієнтів __________
Тестовий

бал 100-200
Тестовий

бал 100-200 Тестовий
бал

100-200

0 не склав 29 122.0 58 183.0
1 не склав 30 126.0 59 184.0
2 не склав 31 129.5 60 185.0
3 не склав 32 133.0 61 186.0
4 не склав 33 136.5 62 187.0
5 не склав 34 139.5 63 188.0
6 не склав 35 142.5 64 189.0
7 не склав 36 145.5 65 190.0
8 не склав 37 148.0 66 191.0
9 не склав 38 150.5 67 192.0
10 не склав 39 153.0 68 193.0
11 не склав 40 155.0 69 194.0
12 не склав 41 157.0 70 195.0
13 не склав 42 159.0 71 196.0
14 не склав 43 161.0 72 197.0
15 не склав 44 162.5 73 198.0
16 не склав 45 164.0 74 199.0
17 не склав 46 165.5 75 200.0
18 не склав 47 167.0 76 200.0
19 не склав 48 168.5
20 не склав 49 170.0
21 не склав 50 171.5
22 не склав 51 173.0
23 не склав 52 174.5
24 100.0 53 176.0
25 105.0 54 177.5
26 109.5 55 179.0
27 114.0 56 180.5
28 118.0 57 182.0


