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Передмова

Програму співбесіди з біології, хімії, математики, фізики, української мови (української мови і 
літератури) для вступників на базі повної загальної середньої освіти розроблено на основі затверджених МОН 
Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до п. 8.2 «Правил прийому до 
Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» в 2021 році». 
Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження 
співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти особи, які мають право на спеціальні умови вступу до закладів вищої освіти.

Біологія
Біологія -  наука про життя. Основні властивості живого.
Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.
Клітина - одиниця живого.
Будова рослинної і тваринної клітйТїи.
Одноклітинні організми.
Рослина -  живий організм.
Фотосинтез як характерна особливість рослин.
Значення рослин для існування життя на планеті Земля.Значення рослин для людини.
Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин. 
Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.
Поняття про класифікацію тварин.
Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.
Ланцюги живлення і потік енергії.
Організм людини як біологічна система.
Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи 
організму людини.
Харчування та обмін речовин.
Значення дихання. Система органів дихання.
Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа.
Система кровообігу. Робота серця.
Виділення - важливий етап обміну речовин.
Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.
Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.
Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.
Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Спинний мозок.
Головний мозок.
Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.
Умовні та безумовні рефлекси.
Гомеостаз і регуляція функцій організму.Нервова регуляція.Гуморальна регуляція.Гормони.
Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної 
системи.
Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.
Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. Органічні молекули. Біологічні 
макромолекули -  біополімери.
Білки, їхня структурна організація та основні функції.
Ферменти, їхня роль в клітині.
Вуглеводи та ліпіди.
Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.
Макроергічні сполуки, АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах. 
Молекулярні мотори.
Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.
Транскрипція та основи її регуляції. Основні типи РНК.
Генетичний код. Біосинтез білка.
Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.
Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони. 
Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх 
угруповання.



Хімія
Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у 
хімії.
Фізичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. 
Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. 
Менделєєва. Структура періодичної системи.
Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.
Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.
Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі.
Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення 
валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній 
системі та його валентністю.
Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.
Масова частка елемента в складній речовині.
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. 
Повітря, його склад. *»■
Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода -  розчинник.
Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Періодична система хімічних елементів.
Будова атома.
Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і 
неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.
Йони. Ионний зв’язок, його утворення.
Ступінь окиснення. Кристалічні ґратки
Кількість речовини. Моль —  одиниця кількості речовини. Число Авогадро.
Молярна маса.
Закон Авогадро.
Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.
Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини.
Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.
Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, 
розкладу, заміщення, обміну.
Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.
Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.
Тепловий ефект хімічної реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.
Оборотні й необоротні реакції.
Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.
Особливості органічних сполук (у порівнянні з неорганічними).
Поняття про полімери на прикладі поліетилену.
Поняття про спирти на прикладі етанолу і гліцеролу, їхні молекулярні, структурні формули, фізичні 
властивості.
Отруйність етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.
Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Жири у природі. Біологічна роль жирів.
Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і 
утворення в природі. Крохмаль і целюлоза - природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. 
Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків. Природні й синтетичні органічні сполуки.
Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.
Будова речовин. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні 
взаємоперетворення.

Електронні і графічні електронні формули атомів б-, р-, сі-елементів. Принцип «мінімальної енергії». 
Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і З 
періодів.
Ионний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки. Донорно-акцепторний механізм утворення 
ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).
Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої 
будови.
Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.
Кислоти. Кислотні дощі. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами. 
Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. 
«Зелена» хімія



Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома. 
Фізичні тіла й фізичні явища.
Фізичні величини та їх. вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. 
Переміщення.
Прямолінійний рівномірний рух..
Прямолінійний нерівномірний рух.
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.
Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.
Взаємодія тіл. Сила. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне 
зображення сил.
Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
Тиск твердих тіл на поверхню. Сила 'Риску.
Механічна робота. Потужність. Механічна енергія та її види.
Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.
Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умова рівноваги важеля.
Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.
Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага. 
Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
Кипіння. Температура кипіння.
Рівняння теплового балансу.
Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених 
тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.
Електричне поле. Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики. 
Струм у металах.
Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.
Сила струму. Амперметр.
Електрична напруга. Вольтметр.
Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу.
Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з ’єднання провідників.
Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.
Магнітні явища. Дослід Ерстеда.
Магнітне поле.
Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера.
Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.
Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.
Світлові явища.
Швидкість поширення світла. Світловий промінь.
Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів. Інфра- та ультразвуки.
Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Період піврозпаду 
радіонукліда.
Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон.
Закони Ньютона.
Закон всесвітнього тяжіння. Основні поняття кінематики.
Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил..
Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі. Рух тіла під дією 
кількох сил.
Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (CTB). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні 
положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й 
часу.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини.
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричний струм, електричне коло.
Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля.
Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Радіомовлення та телебачення.
Світло як електромагнітна хвиля.
Лінзи, оптичні системи та оптичні прилади.
Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома.

Фізика



Натуральні числа.
Звичайні дроби. Арифметичні дії з десятковими дробами. Відсотки. Середнє арифметичне.
Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник. Найменше 
спільне кратне.
Відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції.
Координатна пряма. Протилежні числа. Модуль числа. Цілі числа. Раціональні числа. Координатна площина. 
Приклади графіків залежностей між величинами
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу. Степінь з 
натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником. Одночлен. Піднесення одночленів 
до степеня. Множення одночленів. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена. 
Додавання, віднімання і множення многочленів. Формули квадрата двочлена, різниці квадратів, суми і різниці 
кубів. Розкладання многочленів на множники
Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція. Область 
визначення та область значень функції. Способи задания функції. Графік функції. Лінійна функція її графік та 
властивості
Лінійне рівняння з однією змінною. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Система двох лінійних 
рівнянь з двома змінними. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним 
способом; способом підстановки; способом додавання. Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі 
текстових задач

Степінь із цілим показником та його властивості. Стандартний вигляд числа. Раціональні вирази. 
Раціональні дроби. Основна властивість раціонального дробу. Арифметичні дії з раціональними дробами. 
Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Функція у=кх, її графік і властивості
Функція у = х2, її графік і властивості. Арифметичний квадратний корінь. Властивості арифметичного 
квадратного кореня. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Функція у= ^х, її графік і 
властивості 
Квадратні рівняння.
Властивості функції.
Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії, їх властивості. Формули n-го члена 
арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми перших п членів арифметичної та геометричної 
прогресій.
Степінь з раціональним показником, та його властивості 
Степеневі функції, їхні властивості та графіки.
Синус, косинус, тангенс, кута. Радіанне вимірювання кутів.
Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями 
одного аргументу. Формули зведення.
Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.
Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них.
Найпростіші тригонометричні рівняння.
Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст.
Правила диференціювання.
Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції. Екстремуми функції.
Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення 
функції на проміжку:
Властивості та графіки показникової функції.
Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної функції.
Первісна та її властивості.
Визначений інтеграл, його геометричний зміст.
Узагальнена теорема Фалеса. Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників. Властивість медіани та 
бісектриси трикутника
Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила, 
їх властивості. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса, 
тангенса деяких кутів.
Многокутник та його елементи. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола. 
Поняття площі многокутника. Площі прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, трапеції 
Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тотожності: sin (180° -  а) = sin а; cos (180° -  а) = -  cos а. 
Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола і прямої 
Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. 
Множення вектора на число. Колінеарні вектори. Скалярний добуток векторів

Математика



Теореми косинусів і синусів. Формули для знаходження площі трикутника 
Правильний многокутник, його види та властивості.
Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола. Довжина кола. Довжина дуги кола. 
Площа круга та його частин
Переміщення (рух) та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення. 
Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельне проектування і його властивості. Зображення фігур у 
стереометрії. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин.
Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність прямої і площини. Теорема про три перпендикуляри. 
Перпендикулярність площин. Двогранний кут.
Вимірювання відстаней у просторі: від точки до площини, від прямої до площини, між площинами. 
Вимірювання кутів у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами.
Прямокутні координати в просторі.
Координати середини відрізка. Відстань між двома точками.
Вектори у просторі. Операції над векторами. Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, 
відстані між двома точками. Симетрія відносно початку координат та координатних площин 
Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. 
Піраміда. Правильна піраміда. Перерізи многогранників.
Площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди.
Циліндр, конус, їх елементи. Перерізи циліндра і конуса: осьові перерізи циліндра і конуса; перерізи циліндра 
і конуса площинами, паралельними основі.
Куля і сфера. Переріз кулі площиною.
Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єми призми, паралелепіпеда, піраміди, циліндра, 
конуса, кулі.

Украінська мова (українська мова і література)
Правила вживання м'якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених 
м'яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. Найпоширеніші 
випадки чергування приголосних звуків. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів 
іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і 
через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. 
Правопис н та ни
Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. 
Синоніми. Антоніми. Пароніми. Лексика українськоїмови за походженням. Власне українська лексика. 
Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. 
Терміни. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про 
фразеологізми
Будова слова. Спільиокореневі слова й форми того самого слова
Відмінювання іменників. Невідмінювані іменники в українській мові. Написання й відмінювання чоловічих і 

жіночих імен по батькові.
Кличний відмінок
Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена 
форми). Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння
Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості 
правопису числівників. Узгодження числівників з іменниками. Уживання числівників для позначення часу й 
дат.
Творення й правопис неозначених і заперечних займенників 
Особові закінчення дієслів.
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот.
Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівниковий зворот. Ступені порівняння прислівників: 
вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів.. Написання 
разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу
Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й 
підрядні.
Речення як основна синтаксична одиниця.
Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень.
Речення з однорідними членами. Узагальшовальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі 
звертанням. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з 
відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки - непоширені й поширені. Відокремлені 
додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в ускладненому реченні 
Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний



зв'язок між частинами складного речення
Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку, розділові знаки в ньому 
Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. Розділові 
знаки в конструкціях із прямою мовою, цитатою та діалогом

II. Загальна характеристика календарно- обрядових, суспільно-побутових та родинно- побутових пісень.
«Віють вітри» (пісня Марусі Чурай).
«За світ встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай).
«Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня).
«Чи не той то хміль...» (історична пісня).
«Дума про Марусю Богу славку».
«Ой летіла стріла» (народна балада).

«Слово про похід Ігорів»
«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)

Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту - звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми.
Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»
Тарас Шевченко. «Катерина», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним.. 
«Заповіт»
Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»
Марко Вовчок. «Максим Тримач»
Іван Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім'я»
Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Іван Карпенко-Карнй. «Мартин Боруля»
Іван Франко. «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей», «Захар Беркут»
Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo»
Ольга Кобилянська. «Valse melancolique».
Василь Стефаник. «Камінний хрест»
Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня»
Микола Вороний. «Блакитна Панна»
Олександр Олесь. «Чари ночі», «0 слово рідне! Орле скутий!..»
Володимир Винниченко. «Момент»
Павло Тичина. «0 панно Інно», «Пам'яті тридцяти»,«Ви знаєте, як липа шелестить...»
Максим Рильський. «У теплі дні збирання винограду».
Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»
Юрій Японський. «Майстер корабля».
Володимир Сосюра. «Любіть Україну»
Валер'ян Підмогильний. «Місто»
Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом»
Микола Куліш. «Мина Мазайло»
Богдан-Ігор Антонич. «Різдво»
Олександр Довженко. «Зачарована Десна»
Андрій Малишко «Пісня про рушник»
Василь Симоненко. «Лебеді материнства»,. «Задивляюсь у твої зіниці», «Ти знаєш, що ти -л ю д и н а ...»  
Олесь Гончар. «Модри Камень».
Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»
Василь Стус. «Господи, гніву пречистого».
Іван Драч. «Балада про соняшник»

Дмитро П авличко. «Два кольори».
Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Маруся Чурай»
Іван Багряний. «Тигролови»
Євген Малашок. «Уривок з поеми»



Література

1. Біологія. ЗНО 2021, Соболь В. Довідник + тести. Повний 
повторювальний курс підготовка до ЗНО. -  К., 2021.

2. ЗНО 2021. Біологія. Комплексне видання. Варна І. Вид-во: Підручники і 
посібники. -  К., 2021.

3. Царик Л.П., Вітенко І.М. Біологія (підручник).- К., «Генеза», 2011.

4. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу (академічний рівень) (підручник). 
-К ., 2016.

5. Нелін Є.П. Геометрія у таблицях К., 2018.

6. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 10-11 кл. середньої 
школи. - К.: Вікторія, 2004.

7. Фізика. ЗНО 2021. Комплексне видання. Струж Н. та ін. -  К. Вид-во 
«Підручники і посібники», 2021.

8. Фізика. ЗНО 2021. Комплексне видання. Альошина М. -  К. Вид-во 
«Літера», 2021.



Критерії оцінювання знань вступників, 
які вступають за співбесідою

Співбесіда проводиться відповідно до переліку питань з трьох конкурсних предметів в обсязі 
програми.

Результати співбесіди з кожного питання з конкурсних предметів оцінюються за шкалою 
„Рівень знань достатній" і „Рівень знань недостатній".

Достатнім рівнем знань з біології, хімії, фізики, математики  вважається, якщо абітурієнт:
° достатньо засвоїв основні поняття та категорії;
• вільно відтворює навчальний матеріал у стандартних ситуаціях;
• логічно висвітлює поді'із точки зору їх взаємозв'язку;

здатен дати порівняльну характеристику явищ, формує і аргументує власну думку;
• виконує вправи і розв'язує задачі;
• може застосувати знання при оцінці явищ живої природи.

Недостатнім рівнем  вважається, якщо абітурієнт:
• має фрагментарні знання про біологічні об'єкти та неповно характеризує їх 

загальні ознаки;
• мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності;
• допускає грубі помилки при визначенні понять, при використанні термінології;
• не може розв'язати задачу.

Достатнім рівнем знань з української мови  вважається, якщо абітурієнт:
• продемонстрував володіння нормами сучасної літературної мови; 

усвідомлено, обґрунтовано виклав основні поняття питання з наведенням 
доречних прикладів самостійно;

• грамотно проаналізував мовні явища, поняття, ґрунтовно й повно пояснив орфограми, 
визначив структури речень, пояснив наявність у них пунктограм та правила їх вживання; 
володіє достатнім словниковим запасом, але допускає незначні фактичні орфографічні, 

пунктуаційні, граматичні чи мовленнєві помилки;
• правильно пояснив не менше 2-3 орфограм, 2-3 пунктограм, при цьому допускається не 

більше 3-х помилок, які абітурієнт виправив при зауваженні викладача;
виявив уміння складати ділові папери, речення за поданими схемами та правильно 
редагувати речення.

Недостатнім рівнем  вважається, якщо абітурієнт:
відповідь абітурієнта не задовольняє вищезазначені вимоги; 
відповідь відсутня чи неправильна, неправильний хід міркувань; 
відповідь правильна, але її обґрунтування неправильне, немотивоване;

® наявна значна кількість помилок різних типів.

Під час відповіді враховується мовленнєве оформлення відповіді: правильну будову речень, 
зв'язність, логічність, послідовність викладу. При підрахуванні помилок дві негрубі помилки 
вважаються однією.

Відповідальний секретар Приймальної комісії 
ПВНЗ «Міжнародна академія 
екології та медицини» Людмила ДУДАРЕНКО


