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І.  Загальна частина 
1. Організацію прийому до  КЗ  «Одеське обласне базове медичне 

училище» здійснює приймальна комісія, склад якої  затверджено директором 
і яка діє згідно з Положенням про Приймальну комісію вищого навчального 
закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 1085 від 15.10.2015 року.  

2. До співбесіди допускаються особи у випадках, передбачених п. 2  
розділу ІХ Правил прийому на навчання до КЗ «Одеське обласне базове 
медичне училище»  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста в 2018  році»   

3. Особи з повною загальною середньою освітою, які за результатами 
співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з 
результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право 
брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

4. Особи з базовою загальною середньою освітою, які за результатами 
співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання за Правилами 
прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

5. Склад комісії з співбесіди  повинен затверджуватися  наказом 
директора КЗ «Одеське обласне базове медичне училище» до 1 березня.  

До складу комісії з співбесіди  входять: голова комісії – голова 
приймальної комісії, члени комісії – відповідальний секретар приймальної 
комісії, викладачі біології, які входять до складу відповідних предметних 
комісій. 

ІІ. Організація та проведення співбесіди. 
1. Співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних випробувань. 

Особи, які не з’явилися на співбесіду у визначений розкладом час без 
поважної причини, до проведення співбесіди в інший час не допускаються. 
За наявності поважної причини, підтвердженої документально, співбесіда 
може бути проведена в інший час в межах встановлених строків проведення 
вступних випробувань.  

2. Головами відповідних комісій для проведення співбесіди попередньо 
готуються:  

- програми співбесіди з біології, в обсязі програм зовнішнього 
незалежного оцінювання відповідного року; 

- програми співбесіди з біології, в обсязі програми базової загальної 
середньої освіти; 

- завдання для проведення співбесіди; 
- критерії оцінювання. 

           Програми співбесіди  затверджуються головою приймальної комісії, 
оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на 
офіційному сайті КЗ «ООБМУ». 

3. Співбесіда проводиться двома членами комісії з кожним вступником. 
Вступник відповідає на запитання без попередньої підготовки.  

4. Співбесіда проводиться з профільного предмету біологія. 
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5. Для проведення співбесіди з біології для абітурієнтів з повною 
загальною середньою освітою ставиться  9 теоретичних питань і 1 практичне 
завдання (задача). Оцінювання здійснюється за 200 бальною шкалою. 
Відповідь на кожне теоретичне запитання оцінюється  «Рівень знань 
достатній – 19  балів», і «Рівень знань недостатній – 0 балів». Розв’язання 
задачі з поясненням  оцінюється в 29 балів, розв’язання задачі без пояснення 
– 10 балів,  відсутність розв’язання – 0 балів.  
          6. Для проведення співбесіди з біології для абітурієнтів з базовою 
загальною середньою освітою ставиться  9 теоретичних питань і 1 практичне 
завдання (задача). Оцінювання здійснюється за 12 бальною шкалою. 
Відповідь на кожне теоретичне запитання оцінюється  «Рівень знань 
достатній – 1  бал» і «Рівень знань недостатній – 0 балів». Розв’язання задачі 
з поясненням  оцінюється в 3 бали, розв’язання задачі без пояснення – 1 бал, 
відсутність розв’язання – 0 балів.  
         7. Члени комісії в «Аркуші співбесіди» відмічають правильність 
відповідей у відповідності до критеріїв оцінювання співбесіди з біології. 
         8. Якщо вступник  з повною загальною середньою освітою отримав з 
профільного предмету (біології)  181 бал і вище, за вищезазначеним 
порядком, то він рекомендується до зарахування. Якщо вступник отримав з 
профільного предмету (біології) нижче 181 бала, за вищезазначеним 
порядком,  до зарахування не рекомендується і має змогу приймати участь в 
конкурсі на загальних умовах.  
         9. Якщо вступник з базовою загальною середньою освітою отримав з 

профільного предмету (біології)  10 балів і вище, за вищезазначеним 

порядком, то він рекомендується до зарахування. Якщо вступник отримав з 

профільного предмету (біології) нижче 10 балів, за вищезазначеним 

порядком,  до зарахування не рекомендується і має змогу приймати участь в 

конкурсі на загальних умовах.  

9. Аркуш співбесіди з кожної дисципліни підписується вступником та 

членами відповідної комісії.  

10. Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові в 
день її проведення. 
 

ІІІ. Зарахування до складу студентів. 
1. Рекомендацію  до зарахування отримують абітурієнти які отримали:  

- на базі повної загальної освіти - 181 балів і більше. 
- на базі базової загальної освіти - 10 балів і більше 
             Аркуш співбесіди є юридичним документом і підставою для наказу. 
          2. Заяву на апеляцію вступник може подавати згідно Положенням про  
апеляційну комісію, не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
результату співбесіди. 
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