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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 У відповідності до Умов прийому у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в 

МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩІ ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО проводиться вступне 

випробування з біології на базі 11 класів у формі тестування. Тестові завдання з 

біології складені на державній мові відповідно до діючої навчальної програми 

для середніх загальноосвітніх шкіл, яка затверджена Міністерством освіти і 

науки України. 

 Тести дозволяють об’єктивно оцінити результати навчальних досягнень 

абітурієнтів за умовами прийому до ВНЗ. Контроль у вигляді тестів є вільним 

від недоліків інших видів контролю. При тестуванні ліквідується можливість 

підказок та списувань; підвищується об’єктивність оцінювання знань; 

покращується пси емоційна атмосфера на вступному випробуванні; зростає 

оперативність одержання результатів. Інформаційну підготовку тестів 

виконують висококваліфіковані викладачі предметної екзаменаційної комісії 

викладачів біології та хімії. 

 

ПІДГОТОВКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 Для проведення вступного випробування підготовлені варіанти тестових 

завдань, кожний варіант включає 61 завдання: 

а) Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–36). 

Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких 

лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо  абітурієнт  

вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей. 

б) Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (37–44). 

Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених 

цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає 

встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, 

позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо 

абітурієнт зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок 

(букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей. 

в) Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп 

запропонованих варіантів відповідей (45–48). 

Завдання складається з основи та трьох груп (стовпчиків) відповідей, 

позначених цифрами; у кожній групі лише одна відповідь правильна. Завдання 

вважають виконаним, якщо абітурієнт вибрав з кожної групи (стовпчика) і 

послідовно записав три відповіді (цифри) в бланку відповідей. 

 Зміст тестових завдань охоплює весь програмний матеріал з біології для 

загальноосвітніх шкіл, тести складені згідно діючої державної навчальної 

програми Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 03.02.2016 року 

№77) 

Зміст питань відповідає завданням до державної атестації за курс 

загальноосвітньої школи. 



 

 

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. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Тестове випробування  та консультації проводиться за розкладом.  Бланки 

письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться 

вступне випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у 

відомості одержання-повернення письмової роботи. 

 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. При перевірці така 

робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежного 

від обсягу і змісту написаного. Після закінчення вступного випробування 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 200,0 балів. 

2. Позитивною оцінкою вважається кількість  балів - 100 «склав». Це дає 

право абітурієнту продовжувати вступні випробування. 

3. Негативною оцінкою вважається кількість балів нижче - 100 «не здав». 

4. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не 

надано. 

5. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1, 2, 

3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність 

(«логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше 

однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної 

правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не 

надано. 



 

 

6. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп 

запропонованих варіантів відповідей оцінюють у 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал 

– за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох 

можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта 

відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок 

написання цифр має значення – строга послідовність. 

7. В роботі допускається не більше трьох виправлень у відповідній таблиці, 

за які бали не знижуються 

 

Таблиця переведення тестових балів, отриманих абітурієнтом за 

виконання завдань екзаменаційної роботи з біології,  

у рейтингову оцінку (100-200 балів) 
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1 не склав 21 не склав 41 148 61 179 

2 не склав 22 100 42 150 62 180 

3 не склав 23 102 43 152 63 182 

7 не склав 24 104 44 154 64 183 

5 не склав 25 107 45 156 65 184 

6 не склав 26 109 46 158 66 185 

7 не склав 27 112 47 159 67 186 

8 не склав 28 115 48 161 68 188 

9 не склав 29 117 49 162 69 189 

10 не склав 30 120 50 164 70 190 

11 не склав 31 123 51 165 71 191 

12 не склав 32 126 52 167 72 192 

13 не склав 33 129 53 168 73 193 

14 не склав 34 132 54 170 74 194 

15 не склав 35 134 55 171 75 195 

16 не склав 36 137 56 172 76 196 

17 не склав 37 139 57 174 77 197 

18 не склав 38 142 58 175 78 198 

19 не склав 39 144 59 176 79 199 

20 не склав 40 146 60 178 80 200 

 

 

НОРМИ ЧАСУ НА ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ 

ВСТУПНОГО ТЕСТОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  
Норми часу визначені наказом МОН України №455 від 07.08.2002 року. 

Для проведення консультацій відводиться 90 хв. Для написання тестів 

доцільно відвести 120 хв. 10 хв надається на організацію екзамену (оформлення 

відомості одержання-повернення, роздачу екзаменаційних завдань). 

На перевірку однієї роботи екзаменатором відводиться 15 хв. 



 

 

На повторну перевірку роботи другим екзаменатором відводиться 7 хв. 

Голова екзаменаційної комісії здійснює керівництво і систематичний 

контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які 

оцінені екзаменаторами нижче ніж 100 балів, вище 175 балів, а також 5% інших 

робіт і правильність оцінки засвідчує своїм підписом. 

Випадки наступної зміни виставлених екзаменатором оцінки 

засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим 

поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням приймальної комісії. 

Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з 

шифрами, оцінками і підписами екзаменаторів передаються головою 

предметної комісії відповідальному секретареві, якій проводить дешифрування 

робіт і вписує у відомості прізвища вступників. 

 
 

Розглянуто та затверджено на засіданні 

предметної  

екзаменаційної комісії  

Протокол № 2 від 12 березня 2019 року 

Голова предметної  

екзаменаційної комісії 

_____________Маланчук В.В. 
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приймальної комісії 

 

______________Маєвська О.О. 

 

 

 

 
 


