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І. Мета і завдання
У відповідності до Правил прийому до ОКУ «Білгород-Дпістровський медичний коледж» 

проводиться випробування з біології у формі тестування. Тести складені згідно рекомендаціям на
вчально-методичного кабінету для середніх загальноосвітніх шкіл, рекомендованих Міністерством 
освіти і науки України на державній мові.

До коледжі вступають абітурієнти на базі повної загальної середньої школи, відповідно до 
цього враховується об'єм програмного матеріалу. Па іспиті в біології вступник до коледжа повинен 
виявити:

знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя 
і розвитку рослинного, тваринного і людського організмів, розвитку живої природи:

знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини, основних груп, 
груп рослин і класифікації тварин:

уміння оперувати поняттями про явища природи, із практики сільськогосподарського і 
промислового виробництва, охорони здоров'я. Цьом) умінню надається особливе значення. го.м\ що 
воно буде свідчити про усвідомленні знання, про розуміння вступником матеріалу.

П. Зміст проведений
Згідно Положення про приймальну комісію коледжа. затвердженого на засіданні педагогічної 

ради (протокол № 5 від 30.12.2020) екзаменаційні тестові роботи готуються головою предметної 
екзаменаційної комісії. Іспит проводиться за розкладом, затвердженим головою приймальної комісії. 
До складу тестів входять запитання з біології рослин, з біології тварин, з анатомії людини, загальної 
біології, з генетики. Тестові завдання охоплюють весь програмний матеріал з біолог ії для загальноо
світніх середніх шкіл і складені згідно діючої державної навчальної програми Міністерства освіти і 
науки України (201 7р.).

Тести та завдання поділяються за чотирма рівнями.
Перший рівень - включає завдання репродуктивного характер), кожне з них передбачаг ви

бір вірної відповіді з 3-4 наведених.
Другий рівень - вимагає більш глибоких знань навчального матеріал) і мас на мет і перевіри

ти знання змісту біологічних явищ, будови та функцій рослинних, тваринних організмів, людини.
Третій рівень - вимагають на основі глибоких знань основ біологічних наук (в межах шкіль

ної програми) вміти аналіз) ваги явища природи, порівнювати їх. давати свою оцінку біологічним 
процесам, розв'язувати задачі.

Четвертий рівень - потребує вміння аналізувати проблем) і знаходити шляхи її розв'язання, 
обгрунтовувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Завдання для кожного абітурієнта складається з 51 завдання (50 запитань га 1 задача).
Кожне завдання включає: 10 запитань з біолог ії рослин. 12 запитань з біолог ії тварин. 1 5 запи

тань з анатомії людини. 13 запитань з загальної біології. 1 задача з генетики. І) даних тестах пропо
нується закрита форма завдань, коли дається декілька готових правдоподібних відповідей, з яких 
потрібно вибрати вірну відповідь.

Під час виконання тестових завдань забороняється вчителю ходити по кабінету (аудиторії), 
робити зауваження, пояснення, які відволікають, розсіюють увагу абітурієнтів. Викладач зо- 
бов язаний в присутності абітурієнтів перерахувати кількіст ь робіт і лише пот ім здати роботи відпо
відальному секретарю приймальної комісії. І Іе допчектк гг.ся кориет \ ваттгея коректором.

1. Форма проведення та норми часу на перевірку робіт
Письмовий тестовий екзамен з біології проводиться за розкладом екзаменів в аудиторії коле

джа, вхід до якої дозволяється за екзаменаційним листком і паспортом, що є перепусткою на екза
мен.

На проведення тестового іспит) га перевірку встановлюються норми часу, визначені наказом 
МОН України від 07.08.2002р. № 450:
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на проведення тестового випробування з біології відводиться 2 астрономічні години
(120 хвилин);

на організацію і підготовку вступників до роботи (роздача тестових завдань. їх підпи
сування) відводиться 10 хвилин. Число проставляється цифрами на т іп а л ь н ій  сторінці; 

на перевірку однієї роботи екзаменатором 15 хвилин;
на повторну перевірку роботи, оціненої нижче 100 балів та більше 175 балів 7 хви

лин.
4. Критерії оцінювання роботи.

1. Позитивною оцінкою вважається кількість балів від 100 до 200.
2. Негативною оцінкою вважається кількість балів нижче 100.
5. Виконавши 1- 40 завдань можна одержати за кожну відповідь 0 або 2 бали, загалом 80 ба

лів.
5.1 Виконавши завдання 41-45 на встановлення відповідності (логічні пари).За виконання 

кожного з цих завдань можна отримати 0.1 ;2.3.4балів. загалом 20 балів.
5.2. Виконавши завдання 46-50 з вибором 3-х правильних відповідей і? трьох груп запропо

нованих варіантів відповідей, за виконання а кожного з таких завдань можна отримати -0.1.2. або З 
бали, загалом 15 балів.

5.3. Виконавши завдання 51- це розв'язування та оформлення задачі дає змогу отримати 15
балів.

>6Якщо задача розв'язана але оформлена з помилками (в схемі схрещувань, у запису від
повіді і таке інше), абітурієнт отримує 10 білів.

УЯкщо вірно написано коротку умову, але в розв'язанні є помилки 5 балів.
^ Якщо вірно написано тільки коротку умову -  2.5 балів.

Оцінювання роботи проводиться згідно таблиці 1 Переведення тестових балів, отриманих 
учасниками тестового іспиту з біології в рейтингову шкал\ (від 100 до 200 балів).

6. У разі підкреслення абітурієнтом всіх варіантів відповідсй(за винятком тих випадків, коли 
всі варіанти відповідей є вірними) відповідь не зараховується 0 балів, наві ть при наявності в них 
однієї вірної відповіді.
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Додаток 1
до Положення про проведення вступного письмового іспиту і біології при 

вступі до ОКУ «Білгород -  Дністровський медичний коледж» 
Таблиця оцінювання тесту за 200 бальною шкалою

Кількість Оцінка Кількість Оцінка Кількість Оцінка Кількість
балів, набра- за 200- балів, на- за 200- балів, набра- за 200- балів, набра
них абітуріг- бальною браних абі- баль- них абітуріг- баль- них абі і у ріс

нтами шкалою ту рігштами Н О Н ) нтами І І О Ю т а м  н
шкалою піка дою

1-19 Не склав 47 127 75 155 103

20 100 48 128 76 156 104

21 101 4 9 129 77 157 105
22 102 50 130 78 158 106

23 103 5 1 131 79 150 107

24 104 52 132 80 160 108

25 105 53 133 81 161 1 09

26 106 54 134 82 162 1 10
27 107 55 135 83 163 1 1 1

28 108 56 136 84 164 І 12
29 109 57 137 85 165 1 ІЗ
з о 110 58 138 86 166 1 14
31 111 59 139 87 167 1 15
32 112 60 140 88 168 1 16
33 113 61 141 89 160 1 17
34 114 62 142 90 170 1 18
35 115 63 143 91 171 1 19
36 116 64 144 92 172 120
37 117 65 145 93 173 121
38 118 66 146 94 174 1 ^
39 119 67 147 95 175 123
40 120 68 148 96 176 124
41 121 69 140 97 177 125
42 122 70 150 98 178 126
43 123 71 151 99 170 127
44 124 72 152 100 180 128
45 125 73 153 101 181 129
46 126 74 154 102 182 130

Оцінка 
за 200- 
6а. іь- 
ною

піка, іон)

183
184
185
186
187
188 
180 
100

100.5 
101

101.5 
102

102.5
103

103.5
104

104.5
105

105.5
106

106.5
107

107.5
108

108.5 
100

100.5 
200

І
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