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РІВНЕ  



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Порядок оцінювання розроблений відповідно до Умов прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів України та Правил прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування.  

Вступний іспит із біології проводиться для прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування осіб: 

- на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які мають право 

брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів. 

Категорія таких осіб визначена в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування.  

-  на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) за неспорідненою спеціальністю при 

вступі на спеціальності визначені в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників із 

біології для конкурсного відбору.  

Завдання вступного іспиту з біології полягає у тому, щоб оцінити знання та 

вміння вступників:  

- основні, найбільш характерні особливості будови нижчих та вищих рослин; 

- основні, найбільш характерні особливості та властивості тварин; 

- прояви життя на всіх рівнях організації живого – субклітинному, клітинному, 

тканинному, органному, організмовому і надорганізмовому; 

- використовувати методи та підходи при певних біологічних дослідженнях; 

- оцінити складність біологічних процесів і систем. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Вступний іспит проводиться приймальною комісією письмово. Загальна 

кількість завдань вступного іспиту 45 із наступних розділів: 

- Основи загальної біології; 

- Ботаніка, основи фізіології та екології рослин; 

- Зоологія, основи фізіології та екології тварин. 

 

Вступний іспит із біології передбачає тестові завдання чотирьох рівнів 

складності: 

I Дати відповідь на запитання “так” або “ні”  
Завдання складається із запитання та 2-х варіантів відповіді, з яких потрібно 

обрати один правильний 

II  Дати вірну відповідь на запитання 

Завдання складається із запитання та 5-ти варіантів відповіді, з яких потрібно 

обрати один правильний 

III Доповнити речення, вставити пропущені слова 



Під час виконання завдання необхідно встановити приналежність 

запропонованих термінів до наведеного запитання: надано 5 варіантів 

відповіді, з яких потрібно обрати один правильний 

IV Визначити кілька правильних відповідей серед приведених 

Завдання складається із запитання та 5-ти варіантів розширеної відповіді, з 

яких потрібно обрати один правильний 

 

Тривалість проведення вступного іспиту дві академічні години.  

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Завдання вступного випробування відповідають програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання з БІОЛОГІЇ для осіб які бажають здобути вищу освіту на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерство 

освіти і науки України від 03 лютого 2016 року №77. Ознайомитися із програмою 

вступного випробування можна за посиланням: 

http://osvita.ua/doc/files/news/9/943/biology2017.pdf 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

Результат вступного іспиту із біології для вступників які приймають участь в 

конкурсі для здобуття ступеня бакалавра, оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів і зараховуються замість балів сертифікату зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів 

зі вступного іспиту складає не менше 100 балів. 

1. При оцінюванні 1-5 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 1 балу за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

2. При оцінюванні 6-35 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 2 бали за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

3. При оцінюванні 36-40 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 3 бали за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

4. Оцінювання розв’язання завдань 41-45 проводиться за наступними критеріями: 

а) зазначено всі вірні відповіді до поставленого питання – виставляється 4 

бали; 

 б) зазначено не повну кількість вірних відповідей – виставляється 1 бал;   

 в) відсутність вірних відповідей – виставляється 0 балів. 

Оцінка за виконання письмової роботи з біології у 200-бальній системі 

оцінювання визначається за формулою  

N = n+100, 

де: n – кількість набраних балів при виконанні завдань 1-100. 

 

Критерії оцінювання вступного іспиту із математики: 

№ з/п Правильні відповіді (бали) Оцінка (шкала ЗНО) 

1. 0 – 100 не склав 

2. 101 – 200 101 – 200 
 

 

Порядок оцінювання обговорений та узгоджений на засіданні кафедри екології  

(протокол № 9 від 13 лютого 2019 р.)  

 

Завідувач кафедри екології       М.О. Клименко  

 

Порядок оцінювання розглянутий та схвалений на засіданні приймальної комісії  

(протокол № 9 від 26 лютого 2019 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Р.В. Жомирук 
 


