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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення співбесіди з біології та української мови при вступі 

на основі базової загальної середньої освіти 
у Комунальному закладі "Костянтинівський медичний коледж"

у 2019 році



Положення розроблено відповідно до Положення про Приймальну комісію 
Комунального закладу "Костянтинівський медичний коледж" (далі-медичного 
коледжу), розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 
15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 
року № 1353/27798.

1. Співбесіда є перевіркою знань вступників з метою визначення рівня 
загальноосвітньої підготовки, нахилу та здібностей до обраної спеціальності.

2. Співбесіда з біології та української мови проводиться у формі усного 
опитування.

3. Для організації вступних випробувань у формі співбесіди створюється 
комісія. Голова предметної екзаменаційної комісії складає і подає на затвердження 
голові приймальної комісії всі необхідні екзаменаційні матеріали: програму 
співбесіди та критерії оцінки відповіді, які затверджуються головою приймальної 
комісії не пізніше як за три місяці до початку співбесіди.

4. Бланки аркушів співбесіди, а також титульні аркуші зі штампом 
навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії 
медичного коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії безпосередньо 
перед початком співбесіди в необхідній кількості.

5. Співбесіда з кожного предмета проводиться не менше ніж двома членами 
комісії з кожним вступником згідно з розкладом вступних випробувань, у 
спеціально виділених аудиторіях.

6. Співбесіда має характер індивідуальної бесіди з кожним вступником. 
Вступник відповідає на питання співбесіди без попередньої підготовки. Під час 
співбесіди член предметної екзаменаційної комісії з проведення співбесіди записує 
питання і відмічає правильність відповідей вступника в аркуші усної відповіді 
(співбесіди), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами 
відповідної комісії.

Вступнику на співбесіді задають щонайменше три питання з біології та три 
питання з української мови. Якщо члени комісії незадоволені відповідями, 
вступнику додатково задають питання, поки не буде встановлений рівень знань 
абітурієнта.

7. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії не допускаються до 
приміщень, де проводиться співбесіда.

8. Під час проведення співбесіди не допускається користування електронними 
приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо 
це не передбачено рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником 
під час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), 
він відсторонюється від участі у співбесіді.

9. Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: "рекомендувати до 
зарахування" або "не рекомендувати до зарахування".

При оцінюванні відповіді абітурієнта з біології враховуються знання та 
вміння:

характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, біологічні 
процеси;

оперувати поняттями, за потреби пояснення процесів живої природи,



підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, охорони здоров’я, 
досягнень біологічної науки;

встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки та 
закономірності у живій природі;

виявляти наслідки впливу шкідливих звичок на організм.
ГІри оцінюванні відповіді абітурієнта з української мови враховуються:
• правильність, повнота відповіді;
• ступінь розуміння та усвідомленого відтворення вивченого;
• логічність, зв’язність, мовне оформлення відповіді;

вміння застосовувати вивчені правила до конкретних випадків і 
наводити самостійно дібрані приклади до вивчених правил.

10. Абітурієнти, які за результатами співбесіди мають оцінку "рекомендувати 
до зарахування" вважаються такими, що пройшли співбесіду і рекомендуються до 
зарахування до Костянтинівського медичного коледжу.

11. Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в усній 
формі в день її проведення. Результати співбесіди з вступниками оформлюються 
протоколом.

12. Перескладання співбесіди не дозволяється.
13. Листки співбесіди вступників, які зараховані до навчального закладу, 

зберігаються в їх особових справах, а осіб, які не прийняті на навчання, 
зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

14. Особи, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у зазначений 
за розкладом час, особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 
зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

15. Апеляція вступника на результати співбесіди, проведеної у 
Костянтинівському медичному коледжі, повинна подаватись особисто не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення результатів співбесіди.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного 
робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування під час розгляду апеляції не допускається.

Приймальна комісія


