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1. Мета і завдання
У відповідності з Правилами прийому до ОКУ «Ьілгород Дністровський меди

чний коледж» питання співбесіди складені згідно рекомендаціям Міністерства освіти 
України на державній мові, для середніх загальноосвітніх шкіл.

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

2. Зміст
Згідно Положення про приймальну комісію коледжа, затвердженого на засіданні 

педагогічної ради (протокол №5 від 30.1 2.2021 р) завдання співбесіди готуються голо
вою предметної екзаменаційної комісії.

Запитання співбесіди охоплюють вісь програмний матеріал з біології для загаль
ноосвітніх середніх шкіл і складені згідно діючої державної навчальної програми Мі
ністерства освіти України (від 07.06.201 7 рік № 804).

Зміст запитань відповідає завданням до державної атестації за розділами: біоло
гія рослини, тварин, людини, загальна біологія.

Кожний варіант співбесіди містить 1 1 завдань (10 тестових завдань та 1 теорети
чне питання).

Правильність виконання кожного завдання оцінюється з розрахунку:
1 завдання - 10 бал, за вірну відповіді, на теоретичне питання 20 бали.
Максимальна кількість.балів 200 балів.

3. Форма проведення
Співбесіда з біології проводиться за розкладом в аудиторії училища, вхід до якої 

дозволяється за екзаменаційним листком, свідоцтвом про народження або 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 но кабінет) (аудито
рії), робити зауваження, пояснення, які відволікають, розсіюють увагу абітурієнтів.
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Переведення балів, отриманих учасниками співбесіди $ біодої ії в рсптпні ову піка їх
(від 100 до 200 балів)

Кількість правильних відповідей Кал Кал від ! 00 до 200
1 10 11с с к л а в

2 10 100 .0

3 10 П О

4 10 120

5 10 1 з о

6 10 140

7 10 150

8 10 160

У 10 170

10 10 1 80

11 20 1 8 0 - 2 0 0


