
«Затверджую»
ьної комісії

У БДМФК
ГШ Л  Кірсей

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення співбесіди з біології 

(на базі 11 класів)
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний

фаховий коледж»

Розглянуто на засіланні 
приймальної комісії 

ОКУ «Білгород-Дністровський медичний
фаховий коледж» 

протокол № 5 від 12.03.2021 р



1. Мста і завдання
У відповідності з Правилами прийому до ОКУ «Нілгород - Дністровський медичний фаховий 

коледж» питання співбесіди складені згідно рекомендаціям Міністерством освіти України на 
державній мові.

Завдання співбесіди вимагають на основі глибоких знань основ біологічних наук (в межах 
шкільної програми) вміти аналізувати явища природи, порівнювати їх. давати свою оцінку 
біологічним процесам.

2. Зміст
Згідно Положення про приймальну комісію училища, затвердженого № 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. 2016 р.«Про затвердження Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу України», завдання співбесіди готуються головою предметної екзаменаційної 
комісії.

Запитання співбесіди охоплюють весь програмний матеріал з біології для загальноосвітніх 
середніх шкіл і складені згідно діючої державної навчальної програми Міністерства освіти України 
(2020 рік).

Зміст запитань відповідає завданням до державної атестації за розділами: біологія рослини, 
тварин, людини, загальна біологія, задача з основ генетики та селекції.

Кожний варіант співбесіди містить 11 завдань (10 запитань та 1 задача).
Правильність виконання кожного завдання оцінюється з розрахунку:
1 завдання 10 балів, вірне розв'язування та оформлення задачі дає змоїл отримати 20 балів. 

Максимальна кількість балів - 100. Згідно таблиці переведення балів (від 100 до 200 балів).
З, Форма проведення

Співбесіда з біології проводиться за розкладом в аудиторії училища, вхід до якої дозволяється 
за екзаменаційним листком і паспортом, що є перепусткою на екзамен.

На організацію і підготовку вступників до роботи відводиться 20 хвилин. Число 
проставляється цифрами на титульній сторінці.

Під час виконання завдань забороняється вчителю ходити по кабінсту(аудиторії). робіни 
зауваження, пояснення, які відволікають, розсіюють увагу абітурієнтів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВЬІ ГІДИ З БІОЛОГІЇ
1. Позитивною оцінкою вважається кількість балів від 100 до 200.
2. Негативною оцінкою вважається кількість балів нижче 100.
3. Вірне розв'язування та оформлення задачі дає змої у отримати 20 балів.
4. Якщо задача розв'язана, але оформлена з помилками (в схемі схрещувань, в запису 

відповіді і таке інше), абітурієнт отримує 10 балів.
4 . 1. Якщо вірно написано коротку умову, але в розв'язанні є помилки - 5 балів.
4 .2. Якщо вірно написано тільки коротке умову - 2.5 балів.
5. Відповіді на 10 запитань загалом дають змоїл отримати 80 балів.
5. 1. Одна правильна відповідь - 10 балів.



Таблиця
Переведення балів, отриманих учасниками співбесіди і біології в рентнім ову шкалу

(від 100 до 200 балів)

Кількість правильних відповідей Кал Кал від 100 до 200
1 10 1 Іе склав
2 10 100.0
3 10 1 10
4 10 120
5 10 1 зо
6 10 140
7 10 150
8 10 160
9 10 170
10 10 180
11 20 180-200


