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ПОЛОЖЕННЯ

про проведення співбесіди з біології та української мови і літератури при 
вступі на основі повної загальної середньої освіти 

у Комунальному закладі мКостянтинівський медичний коледж”
у 2019 році.

Положення розроблено відповідно 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 2015року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
04.11.2015року № 1353/27798.

1. Співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних випробувань.

2. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом 
проводять не менше двох членів комісії з кожної дисципліни.

3. Програми співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова 
приймальної комісії.

4. Тестові завдання для проведення співбесіди та еталони відповідей 
складають голови предметних екзаменаційних комісій.

5. Відповіді з біології та української мови і літератури позначаються на 
окремих бланках відповідей. 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.

6. Завдання для співбесіди з біології має 25 тестових завдань, серед яких 20 
завдань з вибором однієї правильної відповіді, за виконання кожного з них можна 
отримати -  0 або 1 бал; три завдання на встановлення відповідності, за виконання 
яких можна отримати -  0, 1, 2, 3, 4 бали; два завдання з вибором трьох правильних 
відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей, за виконання кожного 
можна отримати -  0, 1, 2, 3, 4 бали. Максимальна кількість балів, яку можна 
отримати за виконання тесту з біології -  38 балів.



7. З української мови і літератури пропонується всього 25 тестових завдань, 
з них 15 завдань з української мови та 10 завдань з української літератури. Два 
тести містять завдання на встановлення відповідності, за виконання яких можна 
отримати -  0, 1, 2, 3, 4 бали; решта тестів - з вибором однієї правильної відповіді, за 
виконання кожного з яких можна отримати -  0 або 1 бал. Максимальна кількість 
балів, яку можна отримати за виконання тесту з української мови і літератури -  
Зібал.

8. Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в 
аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником та 
членами відповідної комісії.

9. Під час проведення співбесіди забороняється використання електронних 
засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо 
вони не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування 
вступником під час проведення співбесіди сторонніми джерелами інформації (у 
тому числі підказуваннями), він відсторонюється від участі у співбесіді, про що 
складається акт. На аркуші співбесіди такого вступника екзаменатори вказують 
причину відсторонення та час. За таку роботу виставляється незадовільна оцінка 
незалежно від обсягу виконаної роботи і зміст написаного.

10. Після проведення співбесіди член комісії з проведення співбесіди 
звіряє з екзаменаційним листом правильність оформлення титульного листка 
співбесіди.

11. Особи, які за результатами співбесіди виконали більше 50% завдань з 
кожного з зазначених вище предметів ( набрали 20 балів та більше з біології; 16 
балів та більше з української мови) рекомендуються до зарахування на навчання до 
Костянтинівського медичного коледжу.

12. Інформація про результати співбесіди оголошується в усній формі 
вступникові в день її проведення.

13. 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 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.

14. 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.

15. Повторна співбесіда не дозволяється.

16. 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


