
 

                                                                                                                                                                                         

                                                        

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
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ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 У відповідності до умов прийому до вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації  
в КЗ «Одеське обласне базове медичне училище» проводиться випробування з біології у формі 
тестування для абітурієнтів, які подають документи на спеціальності «Медсестринство» 
(спеціалізація «Сестринська справа», «Лікувальна справа»), «Технології медичної діагностики 
та лікування» та «Фармація промислова». Тестові завдання з біології складені на державній 
мові відповідно до  діючої  навчальної програми для середніх загальноосвітніх шкіл, яка 
затверджена  Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804).  
 Тести дозволяють об’єктивно оцінити результати навчальних досягнень абітурієнтів за 
умовами прийому до ВНЗ. Контроль знань у вигляді тестів є вільним від недоліків інших видів 
контролю. При тестуванні ліквідується можливість підказок та списувань; підвищується 
об’єктивність оцінювання знань; покращується психоемоціональна атмосфера на екзамені; 
зростає  оперативність одержання результатів. Інформаційну підготовку тестів виконують 
висококваліфіковані викладачі предметної екзаменаційної комісії викладачів біології. 
 

ПІДГОТОВКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

      Для проведення вступного випробування підготовлені варіанти тестових завдань та бланк 
відповідей на тестові завдання з біології.  Кожний варіант включає 42 завдання: 
а) 35 тестових завдань (з 1 по 35) , що мають одну вірну відповідь з чотирьох запропонованих . 
Це завдання закритого типу тестів.  Абітурієнту необхідно вибрати правильну, на його думку, 
відповідь та позначити її хрестиком у бланку відповідей на тестові завдання з біології. 
б) 4 завдання (з 36 по 39) на встановлення відповідності. Абітурієнту необхідно встановити 
відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами – утворити логічні пари й позначити 
кожну логічну пару хрестиком у бланку відповідей на тестові завдання з біології. 
в) 2 завдання (з 40 по 41) передбачають встановлення правильної послідовності певних 
біологічних подій. В них необхідно розташувати події у правильній, на погляд абітурієнта, 
послідовності – цифрі 1 має відповідати обрана абітурієнтами перша подія, цифрі 2 – друга і так 
далі. Абітурієнту необхідно розмістити  у  правильній, на його  думку, послідовності відповіді 
згідно із запропонованим завданням  й позначити обрані відповіді хрестиками у бланку 
відповідей на тестові завдання з біології.  
г)  в завданні № 42 потрібно прочитати текст, вибрати варіант відповіді, у якому правильно 
вказані слова, що доповнюють текст, і позначити його хрестиком у бланку відповідей. 
      Бланк відповідей містить спеціально відведену частину для внесення змін у відповіді. Таке 
виправлення не веде до втрати балів. Якщо виправлення зроблено в основній частині бланка 
відповідей, то бали за таке завдання не нараховують.  
     На бланках відповідей не допускаються будь які умовні позначки, що розкривали б 
авторство роботи. Абітурієнт зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях (на 
титульній сторінці). 
     Тестові  завдання створено за  рівнями складності. Більшість завдань відноситься до 
категорії ІІ – ІІІ рівнів складності. Деяка кількість завдань ( біля 15%) відноситься до категорії І  
рівня складності. 
     Перший рівень включає завдання репродуктивного характеру. Другий рівень вимагає більш 
глибоких знань навчального матеріалу і має на меті перевірити знання змісту біологічних явищ, 
будови і функцій рослинних, тваринних організмів і людини. Третій рівень вимагає на основі 
глибоких знань основ біологічних наук ( в межах шкільної програми) вміти аналізувати явища 
природи, порівнювати їх. 
     Зміст тестових завдань охоплює весь програмний матеріал з біології для загальноосвітніх 
середніх шкіл, тести складені згідно діючої державної навчальної програми Міністерства освіти 
і науки України ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). 
     Біля 20% завдань включають запитання з загальної біології, 20% завдань – з біології рослин, 
20% завдань – з біології тварин, 40% завдань – з біології людини. 

 
 
 
 



 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО ЕКЗАМЕНУ. 
 

 Тестове випробування та консультація проводиться за розкладом. Абітурієнт приходить 
за 30 хвилин до початку екзамену і отримує екзаменаційний лист. Кожен абітурієнт отримує 
індивідуальне завдання. 
 Під час проведення вступних екзаменів дозволяється використовувати пастові ручки 
тільки синього кольору. Категорично забороняється користуватися мобільним телефоном, 
підручниками, конспектами та іншими матеріалами, не передбаченими рішенням приймальної 
комісії. В разі користування сторонніми джерелами інформації (в тому числі і підказуванням) 
вступник відсторонюється від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач 
вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї 
виставляється незадовільна оцінка незалежного від обсягу і змісту написаного. Після 
закінчення екзамену всі екзаменаційні роботи передаються голові приймальної комісії. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. 

 
1. Тести складені за принципом поступового ускладнення завдань. Остаточний результат 

підраховується шляхом додавання всіх балів, отриманих за виконання кожного окремого 
завдання. Відповіді на всі завдання дають змогу отримати 12 балів. 

2. В тестових завданнях з 1 по 35 кожна вірна відповідь оцінюється в 0,2 бала. 
Максимальна кількість балів за виконання завдань цього рівня складає 7,0 балів. 

3. В завданнях з 36 по 39 кожна вірна відповідь оцінюється в 0,2 бала, що дає змогу 
отримати за виконання  1 завдання від 0,2 до 0,8 бали. Максимальна кількість балів за 
виконання усіх завдань цього рівня складає 3,2 бали. 

4. В завданнях з 40 по 41 кожна вірна відповідь оцінюється в 0,2 бала, що дає змогу 
отримати за виконання  1 завдання від 0,2 до 0,8 бали. Максимальна кількість балів за 
виконання усіх завдань цього рівня складає 1,6 бали. 

5. Завдання  42 оцінюється в 0,2 бали. 
 6.   Позитивною оцінкою вважається кількість балів від 4,0 до 12,0. Це дає право   
       абітурієнту продовжувати вступні випробування. 
7. Негативною оцінкою вважається кількість балів від 1,0 до 3,99. 

 
НОРМИ ЧАСУ НА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ТЕСТОВОГО ЕКЗАМЕНУ З 

БІОЛОГІЇ. 
 

Норми часу визначені наказом МОНУ № 450, від 7.08.2002 р. 
Для проведення консультації відводиться 90 хвилин.  
Для написання тестів доцільно відвести 90 хвилин.   

 
 
 




