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1. Загальне положення:
Предметна екзаменаційна комісія викладачів біології створюється в ОКУ «Бідгород- 

Дністровський медичний фаховий коледж» на підставі наказу № 1085 від 15.10.2015 р. Міністерства 
освіти і науки України із змінами внесеними відповідно з Наказом Міністерство освіти і науки №622 
від 06.06.2016р. «Положення про приймальну комісію вищого навчальною закладу України», як під
розділ Приймальної комісії для проведення конкурсних вступних випробувань на основі загальної 
середньої освіти.

Склад предметної екзаменаційної комісії викладачів біології затверджується наказом дирек
тора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» до 1 березня і щорічно поновлюєть
ся.

До складу предметної екзаменаційної комісії входять провідні викладачі біології ОКУ 
БДМФК, середніх загальноосвітніх шкіл та допускається введення до складу комісії викладачів біо
логії інших навчальних закладів міста.

2. Організація та проведення вступного випробування:
Голова предметної екзаменаційної комісії, яка відповідає за проведення вступного випробу

вання, щороку складає необхідні екзаменаційні матеріали: тестові завдання, критерії оцінювання ві
дповіді вступника та подає їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три мі
сяці до початку прийому документів.

Іспит проводиться за розкладом, затвердженим головою приймальної комісії, /[о склад) гос
тів входять запитання з біології рослин, з біології тварин, з анатомії людини, загальної біології, з ге
нетики. Тестові завдання охоплюють весь програмний матеріал з біології для загальноосвітніх сере
дніх шкіл і складені згідно діючої державної навчальної програми Міністерства освіти і науки Украї
ни (2017 р.). Завдання для кожного абітурієнта складаються з 51 завдання (50 запитань та 1 задача). 
Кожне завдання включає:

10 запитань з біології рослини. 12 запитань з біології тварин. 15 запитань з анатомії людини. 
13 запитань з загальної біології. 1 задача з генетики.

За формою пред'явлення тестові завдання з біології є завданнями з вибірковими відповідя
ми: до кожного завдання пропонуються на вибір чотири варіанта відповіді (позначених буквами а. б. 
в, г), з яких лише один є правильним(номер якого потрібно закреслити позначкою «X»), а решта 
помилкові.

У випадку, якщо абітурієнт дав дві відповіді в одномч завданні, го завдання не зараховуєть
ся, навіть при наявності в них однієї правильної відповіді.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як 
документи суворої звітності.

Вступні випробування у письмовій формі, що проводить коледж у випадках, передбачених 
Правилами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

Бланки аркушів письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом училища зберіга
ються у відповідального секретаря Приймальної комісії коледжа. який видає їх голові предметної 
екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться 
вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий ПІДПИС V відомості одер- 
жання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (\ тому числ^ чернетки) вико
нуються на аркушах зі штампом училища. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, 
що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього міс
цях.

На вступних випробуваннях 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 випробування, не допускаються.

і



Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними при
ладами, 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 випробуван
нях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вка
зує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється 
оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийо
му, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на 
обсяг і зміст написаного.

Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову 
роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової робо
ти. а члени предметної екзаменаційної комісії зобов'язані перевірити правильність оформлення ти
тульного аркуша письмової роботи.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні 
завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

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 наявності пова
жних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропу
щених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкла
ду проведення вступних випробувань.

Після закінчення екзамену голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзамена
ційні 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 арку 
ші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екза
менаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрил и її авторство, 
робота не шифрується і таку роботу , крім члена предметної екзаменаційної комісії, додатково пере
віряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної 
комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відпо
відальним секретарем Приймальної комісії, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю 
передаються голові предметної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні училища 
членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочою дня І Іриймаль- 
ної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час 
випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова екзаменаційної комісії 
залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює додаткову перевірку письмових робіт, 
які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною пікшою оцінювання тань (від 100 до 200 
балів) менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 175 балів. Голова відповідної комісії також додатково 
перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами пред
метної екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної 
комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчу ються підписом голови відповідної комісії, 
письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням 1 Іриймадьпої комісії.

Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підпи
сами членів відповідної комісії передаються головою екзаменаційної комісії відповідальному секре
тареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робі т і вписують у 
відомості прізвища вступників.

Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких б\ло оціне
но балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів не
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обхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшо
го складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

3. Норми часу на проведення і перевірку в с т у п н о г о  екзамену.
Письмовий екзамен з біології, який проводиться за розкладом екзаменів в аудиторії коде- 

джа, обмежується нормами часу згідно наказу Міністерства науки і освіти України від 07.08.2002 р. 

№ 450):
На організацію і підготовку вступників до роботи (роздача тестових завдань. їх підписуван

ня) відводиться 10 хвилин;
На організацію консультацій з біології відводиться - 90 хвилин. Консультації проводяться 

за розкладом (по групам), на протязі 3 днів.
На проведення екзамену відводиться 1,5 астрономічні години (90 хвилин);
На перевірку однієї роботи -  15 хвилин.
На повторну перевірку роботи головою предметної екзаменаційної комісії, оціненої нижче 

100 балів та більше 175 балів -  7 хвилин.

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 із трьох груп запропо

нованих варіантів відповідей, за виконання з 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.

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

'бЯкщо вірно написано коротку умову, але в розв'язанні є помилки 5 балів.
'бЯкщо вірно написано тільки коротку умову 2.5 балів.

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

6. У разі підкреслення абітурієнтом всіх варіантів відповідей(за винятком тих випадків, коди 
всі варіанти відповідей є вірними) відповідь не зараховується 0 балів, навіть при наявності в них 
однієї вірної відповіді.
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