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Співбесіда є однією із форм вступного профілюючого випробування при вступі до 

Самбірського медичного коледжу у 2020 році. 

Відповідно до Правил прийому на навчання до вищого навчального комунального 

закладу Львівської обласної ради «Самбірський медичний коледж» для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році до усного вступного 

випробування у формі співбесіди допускаються категорії вступників, які зазначені в пункті 2, 

розділу ІХ. 

Вступники за спеціальностями 223 Медсестринство (освітньо-професійні програми 

«Сестринська справа», «Лікувальна справа») (9 кл.) складають вступне випробування у 

формі співбесіди з біології та української мови, а вступники за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» (освітньо-професійна програма «Фармація») (9 кл.) складають 

вступне випробування у формі співбесіди з хімії та української мови. Вступники за 

спеціальностями 223 Медсестринство (освітньо-професійні програми «Сестринська справа», 

«Акушерська справа») (11 кл.)  і 226 «Фармація, промислова фармація» (освітньо-професійна 

програма «Фармація») (11кл.) складають вступне випробування у формі співбесіди з біології 

або хімії (за вибором) та української мови і літератури.  

Програми співбесід з біології, хімії, української мови, української мови і літератури 

укладені на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів та програм 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році:  

• Навчальна програма з біології для 6-9 класів, яка затверджена наказом Міністерства освіти 

і науки України від 07.06.2017 року № 804 

• Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з біології, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.12.2018р. №1426) 

• Хімія 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. 

• Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 26.06.2018 року № 696 

• Українська мова 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. 

• Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і 

літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 року № 696 
 

В тесті з біології для вступників за спеціальностями 223 Медсестринство (освітньо-

професійні програми «Сестринська справа», «Акушерська справа») і 226 «Фармація, 

промислова фармація» (освітньо-професійна програма «Фармація») на основі повної 

загальної середньої освіти (11 кл.) міститься два питання і задача: 

1. З курсу «Загальна біологія». 

2. З курсу «Рослини», «Тварини»  або «Біологія людини». 

3. Вправа або задача з генетики або молекулярної біології. 
 

В тесті з хімії для вступників за спеціальностями 223 Медсестринство (освітньо-

професійні програми «Сестринська справа», «Акушерська справа») і 226 «Фармація, 

промислова фармація» (освітньо-професійна програма «Фармація») на основі повної 

загальної середньої освіти (11 кл.) міститься два питання і задача: 

1.З курсу «Теоретичні основи загальної хімії» або «Неорганічна хімія» 

2. З курсу «Органічна хімія». 

3. Розрахункова задача або вправа на хімічні перетворення. 
 

У тесті з української мови і літератури для вступників за спеціальностями 223 

«Медсестринство» та 226 «Фармація, промислова фармація» на основі повної загальної 

середньої освіти (11 кл.) оцінюються мовні знання і вміння з тем:  фонетика, лексикологія, 

фразеологія, будова слова, орфографія, словотвір, морфологія, синтаксис і пунктуація. Тест 

складається із шести запитань з української мови та шести запитань з української літератури.  



В тесті з біологіії для вступників за спеціальностями 223 Медсестринство (освітньо-

професійні програми «Сестринська справа», «Лікувальна справа») на основі базової 

загальної середньої освіти (9 кл.) міститься два питання і задача: 

1. З курсу «Загальна біологія». 

2. З курсу «Рослини», «Тварини»  або «Біологія людини». 

3. Вправа або задача з генетики або молекулярної біології. 
 

В тесті з хімії для вступників за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» 

(освітньо-професійна програма «Фармація») на основі базової загальної середньої освіти (9 

кл.) міститься одне питання і задача: 

1. З курсу «Теоретичні основи загальної хімії», «Неорганічна хімія» або «Органічна 

хімія» 

2. Розрахункова задача або вправа на хімічні перетворення. 
 

У тесті з української мови  для вступників за спеціальностями 223 «Медсестринство» та 

226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) 

оцінюються мовні знання і вміння з тем: складне речення, складносурядне речення, 

складнопідрядне речення, безсполучникове складне речення з різними видами зв’язку, 

лінгвістика тексту. Тест складається із шести запитань.  
 

Тести співбесіди з зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної 

комісії. 

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником проводять не менше 

трьох членів комісії з проведення співбесіди. 

Вступник при підготовці до відповіді записує її короткий зміст в протоколі співбесіди, 

який видається екзаменатором і зберігається в особовій справі. На підготовку відповіді під 

час співбесіди дається 30 хвилин, відповідь на питання білета триває, як правило, до 15 

хвилин. 

Додаткові питання задаються з метою уточнення основного питання та в межах 

програм для вступників з української мови, української мови і літератури, біології або хімії 

(в залежності від обраного напрямку підготовки). 

За наслідками співбесіди рівень знань вступників оцінюється як «достатній» або 

«недостатній». Вступники, які за результами співбесіди мають достатній рівень знань, 

вважаються тими, що пройшли співбесіду. Інформація про результати співбесіди 

оголошується вступникові в день її проведення. 

Місця для вступників, що вступають в медичний коледж на підставі співбесіди, 

виділяються в межах обсягу підготовки за регіональним замовленням. 

 

Критерії оцінювання знань вступників у формі  співбесіди з біології : 

Достатнім рівнем вважати, якщо вступник: 

- достатньо засвоїв основні поняття та категорії; 

- вільно відтворює навчальний матеріал у стандартних ситуаціях; 

- логічно висвітлює події з точки зору біологічного взаємозв’язку; 

- здатен дати порівняльну характеристику явищ, формує і аргументує власну думку; 

- виконує біологічні вправи і розв’язує задачі; 

- може застосовувати знання при оцінці явищ живої природи. 

Недостатнім рівнем вважати, якщо вступник: 

- має фрагментарні знання про біологічні об’єкти та неповно характеризує їх загальні 

ознаки; 

- мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

- допускає грубі помилки у визначенні понять, при використанні термінології; 

- не може розв’язати задачу. 

 

 



Критерії оцінювання знань вступників у формі співбесіди з хімії: 

Достатнім рівнем вважати, якщо вступник: 

- достатньо засвоїв основні хімічні поняття, закони, теорії; 

- логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал у стандартних 

ситуаціях, уміє класифікувати хімічні об’єкти; 

- виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, уміє наводити 

приклади на підтвердження цього; 

- уміє узагальнювати й систематизувати інформацію, робити висновки; 

- здатен дати порівняльну характеристику речовин, формує і аргументує власну 

думку; 

- може застосовувати знання при оцінці явищ, пов’язаних з речовинами та їх 

перетвореннями; 

- виконує хімічні вправи і розв’язує задачі. 

Недостатнім рівнем вважати, якщо вступник: 

- має фрагментарні знання про хімічні об’єкти та неповно описує їх загальні ознаки; 

- мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

- допускає грубі помилки у визначенні понять, при використанні термінології; 

- не може розв’язати задачу. 

 

Критерії оцінювання знань вступників у формі співбесіди  

з української мови і літератури: 

Достатнім рівнем вважати, якщо вступник: 

- знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні 

закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях; 

- володіє розумовими операціями ( аналіз, узагальнення); 

- вміє робити висновки; 

- відповідь правильна, логічна,обґрунтована. 

Недостатнім рівнем вважати, якщо вступник: 

- відповідає фрагментарно. Відповідь характеризується початковими уявленнями про 

предмет вивчення; 

- відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт  

вивчення 

 
Зі змістом даного Положення вступники мають право ознайомитися на веб-сайті коледжу 

www.sambirmed.com.ua  та під час подання документів і на консультації. 

 

http://www.sambirmed.com.ua/

