
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Ректор НДУ імені Миколи Гоголя 

 

_________________ проф. О.Д. Бойко 

 

"___"________________2016 р. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 09 БІОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ 

 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВР 

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА 

 

 

  

 

 

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО 
 

на засіданні кафедри  

біології 

 

 

від «29» січня  2016 р. 

 

Протокол № _9_ 

 

 

 

 

 

Ніжин - 2016 



 2 

 

 

 

 

 

Галузь знань: 09 Біологія 

Спеціальність: 091Біологія 

Освітній рівень: бакалавр 

Форма навчання: денна, заочна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: д.б.н., проф.,  зав. кафедри біології Рековець Л.І.,  

        к.б.н., проф., кафедри біології Марисова І.В., 

                 к.б.н., доцент кафедри біології Кузьменко Л.П., 

                 к.б.н., доцент кафедри біології Лобань Л.О., 

                 к.б.н., доцент кафедри біології Пасічник С.В., 

                 к.б.н., доцент кафедри біології Марченкова А.І., 

        старший викладач кафедри біології Коваленко С.О. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ЗМІСТ 

 

Стор. 

Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  4 

І. Основні вимоги до знань і умінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

ІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

III. Зміст навчального матеріалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступного екзамену з біології включає найважливіші розділи таких 

біологічних дисциплін як ботаніка, зоологія, генетика,  анатомія і фізіологія людини і тварин. 

Програму складено з урахуванням сучасного стану теоретичних основ біологічної 

науки. 

Абітурієнти повинні мати уявлення і вміти пояснити принципи класифікації рослин та 

грибів, а також знати характеристики основних систематичних одиниць. Ось чому програма 

включає ряд питань з ботаніки: анатомії та морфології, а також систематики рослин.  

Програми по зоології, генетиці складені з розрахунком, щоб абітурієнти не 

зосереджувалися на конкретних дрібницях, а могли б узагальнювати явища, бачили б єдність 

і еволюційний розвиток органічного світу, взаємозв’язки та взаємозалежність окремих 

частин. 

У програму включені також питання фізіології людини і тварин, оскільки вони 

поєднують в собі знання усіх біологічних та хімічних дисциплін. 

Література: шкільні підручники з біології та посібники з біології для вступників до 

вищих навчальних закладів. 

 

І. Основні вимоги до знань та умінь  

На іспиті з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити: 

а) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя 

і розвитку рослинного, тваринного і людського організмів, розвитку живої природи; 

б) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріот і людини, основних груп 

рослин і класифікації тварин; 

в) уміння оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із 

практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров’я тощо.  

Ці вміння особливо враховуватимуться, тому що воно засвідчують усвідомлене засвоєння 

знань, розуміння вступником навчального матеріалу, що вивчається. 

 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ. 

Вступне випробування проводиться у вигляді тестування. Завдання тестів складені 

відповідно до шкільної програми і охоплюють весь навчальний матеріал. 

Відповіді оцінюються за 200-бальною шкалою наступним чином: 

“185 - 200” балів – абітурієнт одержує, якщо чітко формулює основні хімічні поняття, 

хімічні закони; знає знаки хімічних елементів, формули сполук; проявляє вміння 

складати і урівнювати коефіцієнти хімічних рівнянь, знання властивостей основних 

класів неорганічних і органічних сполук та  методів одержання хімічних речовин і їх 

застосування; вміння аналізувати періодичну систему та порівнювати хімічні 

властивості елементів; 

“164 - 184” балів – одержує абітурієнт, якщо його відповідь задовольняє попереднім умовам, 

проте він не має навичок аналізувати періодичну систему та порівнювати хімічні 

властивості елементів; 

“144 – 163” балів - одержує абітурієнт, якщо його відповідь задовольняє попереднім умовам, 

проте він не володіє стійкими знаннями про хімічні властивості основних класів 

неорганічних та органічних сполук; 

“124 - 143” балів – одержує абітурієнт, якщо його відповідь задовольняє попереднім умовам, 

проте він не знає хімічні властивості основних класів неорганічних та органічних 

сполук; 

“100 - 123” балів – абітурієнт одержує, якщо не орієнтується в основних поняттях хімії, не 

знає знаків хімічних елементів, не вміє складати рівняння хімічних рівнянь і загалом 

має низький рівень підготовки з хімії. 
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III. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Вступ. Біологія – наука про живу природу. Місце біології в системі природничих 

наук. Основні методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії. Основні 

ознаки живого. Різноманітність живих організмів.  

Молекулярний рівень життя. Хімічний склад живих організмів. Особливості 

хімічного складу живих організмів. Співвідношення хімічних елементів у живій та неживій 

природі. Властивості води та її функції в організмі. Неорганічні речовини як компоненти 

живих істот. Органічні сполуки клітини та їхня загальна характеристика. Біополімери. 

Особливості будови, властивості та функції вуглеводів. Ліпіди: структура, властивості та 

функції. Пептиди і поліпептиди. Властивості та функції білків в організмі. Ферменти. 

Особливості будови, властивості та функції нуклеїнових кислот (ДНК та різних типів PHK). 

Самоподвоєння ДНК. 

Клітинний рівень життя. Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. 

Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани. Надмембранні комплекси 

(клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки). 

Цитоскелет, його функції.  

Цитоплазма та її компоненти. Органели. Одномембранні та двомембранні органели. 

Клітинні включення. Рибосоми, полірибосоми, клітиний центр, органели руху, 

ендоплазматична сітка, апарат Гольджi, лізосоми, вакуолі, мітохондрії, пластиди та їх типи 

(особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія 

мітохондрій та хлоропластів у клітині. 

 Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. 

Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип. 

Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний). Типи організації клітин 

(прокаріотичний та еукаріотичний).  

Особливості організації клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотів. Плазміди. 

Особливості організації клітин еукаріотів.  

Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази. Мейоз та його фази. Кон'югація 

гомологічних хромосом. Кросинговер. Біологічне значення мейозу. 

Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний 

(дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і 

гетеротрофні організми. Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний 

(безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та анаеробне дихання. Біосинтез білків та 

його етапи. Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, стоп-кодони, екзони, 

інтрони. Транскрипція. Трансляція. Біосинтез нуклеїнових кислот. Реакції матричного 

синтезу. Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у світловій та темновій фазах 

фотосинтезу. Сумарне рівняння процесу фотосинтезу. Значення фотосинтезу.  

Організмений рівень життя. Віруси. Місце вірусів у системі органічного світу. 

Особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів. Механізми проникнення вірусів в 

організм та клітини хазяїна, їхнє розмноження та шляхи поширення у природі. Вплив вірусів 

на організм хазяїна. Захисні реакції організму проти вірусних інфекцій. Роль вірусів у 

природі та житті людини. 

Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії). Особливості будови та 

процесів життєдіяльності прокаріотів (живлення, дихання, розмноження, спороутворення, 

обмін спадковою інформацією). Взаємозв'язки прокаріотів з іншими організмами (мутуалізм, 

коменсалізм, паразитизм). Різноманітність та роль прокаріотів у природі та житті людини. 

Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються. Заходи боротьби із 

збудниками та профілактика інфекційних захворювань. 

Організм як біологічна система. Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні 

організми. Поняття про тканину, орган та систему органів. Основні типи тканини судинних 



 6 

рослин (твірні, покривні, механічні, провідні та основна) та багатоклітинних тварин 

(сполучні, м'язова, нервова, епітеліальна). Особливості їх будови та функцій. Фізіологічні та 

функціональні системи органів та їхнє значення для забезпечення нормальної 

життєдіяльності організмів. 

Регуляція життєвих функцій. Нервова та гуморальна регуляція у тварин та їх 

взаємозв'язок. Регуляція життєвих функцій організму рослин.  

Будова і процеси життєдіяльності рослин. Загальна характеристика царства 

Рослини. Принципи класифікації рослин. Життєві форми рослин. Організація тіла рослин. 

Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, механічна, провідна) їхня 

будова і функції.  

Особливості будови і процесів життєдіяльності нижчих і вищих рослин. Вегетативні 

органи рослин Корінь, особливості його будови та функцій. Види коренів. Типи кореневих 

систем. Характеристика зон кореня. Внутрішня будова кореня. Ріст кореня та фактори, що 

впливають на цей процес. Дихання коренів. Грунт та його значення у житті рослин. 

Необхідність охорони ґрунтів. Мінеральне живлення рослин Добрива. Видозміни кореня 

Пагін. Особливості його будови та функцій. Бруньки вегетативні та генеративні; 

особливості їхньої будови Розвиток пагону з бруньки. Ріст пагона у довжину. Галуження 

пагона, формування крони. Стебло – вісь пагона. Функції стебла. Внутрішні будова стебла 

деревної рослини. Потовщення стебла, утворення річних кілець. Видозміни пагона, їхнє 

біологічне та господарське значення. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова 

листка. Листки прості й складні. Листкорозміщення. Жилкування листків. Особливості 

мікроскопічної будови листка в зв’язку з його функціями. Випаровування води листками. 

Видозміни листків. Листопад.  

Генеративні органи покритонасінних рослин. Будова і різноманітність квіток. Суцвіття, 

їхнє різноманіття та біологічне значення. Запилення та його способи. Штучне запилення та 

його значення. Запліднення у квіткових рослин. Утворення насіння та плодів. Способи 

поширення плодів та насіння. Умови проростання насіння. Особливості будови насінини 

одно- та дводольних рослин. Органи розмноження вищих спорових рослин (спорангії, 

гаметангії: антеридії, архегонії). Спори. Взаємозв'язок органів рослин. Живлення рослин. 

Дихання рослин. Транспірація. Рух речовин (органічних і неорганічних). Розмноження 

рослин (форми розмноження водоростей, вищих спорових та насінних рослин). Вегетативне 

розмноження рослин. Рослина – цілісний організм. Подразливість та рухи рослин.   

Різноманітність рослин. Водорості. Загальні риси будови, процеси життєдіяльності, 

різноманітність та особливості поширення водоростей. Відділ Зелені водорості. Особливості 

будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади та улотриксу). 

Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика відділу. Різноманітність мохоподібних. 

Утворення торфу. Роль у природі та в житті людини. 

Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика відділу. Різноманітність плаунів. 

Роль їх у природі та в житті людини. 

Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика відділу. Різноманітність хвощів. Роль 

їх у природі та в житті людини. 

Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика відділу. Різноманітність 

папоротей. Роль папоротеподібних у природі та в житті людини. 

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика відділу. Різноманітність хвойних 

рослин, їхня роль у природі та в житті людини. 

Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна характеристика. 

Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення. Панування покритонасінних 

рослин у сучасній флорі. 

Клас Двосім'ядольні. Загальна характеристика. Родини Капустяні (Хрестоцвітні), 

Трояндові, Бобові, Пасльонові, Айстрові (Складноцвіті). 
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Клас Односім'ядольні. Загальна характеристика. Родини Лілійні, Цибулеві, Злакові. 

Характерні ознаки, різноманітність, особливості поширення, їх біологічні особливості та 

господарське значення. Типові дикорослі та культурні представники. 

Гриби. Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів. Шапкові 

гриби, особливості їх будови та процесів життєдіяльності. Гриби їстівні та отруйні. Цвілеві 

гриби. Дріжджі. Гриби - паразити рослин. Роль грибів у природі та в житті людини. 

Лишайники. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процеси 

життєдіяльності лишайників. Роль їх у природі та житті людини. 

Різноманітність тварини. Тваринний світ - складова частина природи. Зоологія -  

наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварин. Методи вивчення тваринних 

організмів.  Подібність і відмінність тварин, рослин і грибів. Місце тварин у природі.  

Одноклітинні тварини або Найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних: 

середовища існування, особливості будови й процесів життєдіяльності.  Різноманітність 

одноклітинних, їхнє значення у природі й житті людини.  

Тип Кишковопорожнинні або Жалкі. Загальна характеристика типу: середовища 

існування, особливості будови й процесів життєдіяльності. Різноманітність 

кишковопорожнинних, їх роль у природі й житті людини. 

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу: середовища існування, 

особливості будови й процесів життєдіяльності. Пристосування  плоских червів до 

паразитичного способу життя. Профілактика захворювань, що викликаються паразитичними 

плоскими червами. 

Тип Первиннопорожнинні або Круглі черви. Загальна характеристика типу: 

середовища існування, особливості будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність 

круглих червів. Круглі черви - паразити рослин (фітонематоди), тварин та людини (аскарида, 

гострик, трихінела). Профілактика захворювань, що викликаються паразитичними круглими 

червами.  

Тип Кільчасті черви або Кільчаки. Загальна характеристика типу: середовища 

існування, особливості будови і процесів життєдіяльності Різноманітність кільчастих червів. 

Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення. Значення кільчаків  у природі.  

Тип Молюски або М'якуни. Загальна характеристика типу: середовища існування, 

особливості будови та процесів життєдіяльності. Різноманітність молюсків. Значення 

молюсків у природі й житті людини. 

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність членистоногих, 

середовища їхнього існування та спосіб життя. 

Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу: середовища існування, 

особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність 

ракоподібних, їхня роль у природі й житті людини. 

Клас Павукоподібні. Загальна характеристика: середовища існування, особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність 

павукоподібних, їхня роль у природі й житті людини. 

Клас Комахи. Загальна характеристика: середовища існування, особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Поведінка комах. Типи 

розвитку комах. Різноманітність комах. Ряди комах з неповним перетворенням. Ряди 

Прямокрилі, Воші. Ряди комах з повним перетворенням. Ряди Твердокрилі, або Жуки, 

Лускокрилі, або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Характеристика рядів. 

Представники. Роль у природі й житті людини. Охорона комах. 

Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Різноманітність хордових. 

Підтип Безчерепні. Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої 

будови ланцетника.  

Підтип Хребетні або Черепні. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика: 

середовища існування, особливості зовнішньої і внутрішньої будови. Різноманітність 

хрящових риб (акули і скати). Роль хрящових риб у природі й житті людини. 
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Клас Кісткові риби. Загальна характеристика: середовища існування, особливості 

зовнішньої і внутрішньої будови. Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Процеси 

життєдіяльності. Поведінка риб. Нерест, турбота про нащадків. Зимівля. Різноманітність 

кісткових риб. Роль у природі та житті людини. Охорона риб. 

Клас Земноводні. Загальна характеристика: середовища існування, особливості 

зовнішньої і внутрішньої будови, процеси життєдіяльності. Різноманітність земноводних. 

Значення у природі та житті людини. Охорона земноводних. 

Клас Плазуни. Загальна характеристика: середовища існування, особливості 

зовнішньої і внутрішньої будови, процеси життєдіяльності. Різноманітність плазунів. 

Значення їх у природі та житті людини. Охорона плазунів. 

Клас Птахи. Загальна характеристика: середовища існування, особливості зовнішньої 

будови. Покриви птахів та їх похідні. Внутрішня будова. Процеси життєдіяльності. 

Розмноження і розвиток птахів:  шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів. 

Птахи виводкові та нагніздні. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. 

Перельоти птахів та способи їх дослідження. Значення у природі та житті людини. 

Птахівництво. Охорона птахів. 

Клас Ссавці. Загальна характеристика: середовища існування, зовнішня будова 

(покриви). Внутрішня будова. Процеси життєдіяльності. Розмноження і розвиток ссавців. 

Сезонні явища в житті ссавців. Турбота про нащадків. Різноманітність ссавців. Значення 

ссавців у природі та житті людини. Тваринництво. Охорона ссавців. 

Людина. Біологічні науки, що вивчають людину. Організм людини як цілісна 

біологічна система. Органи, фізіологічні та функціональні системи органів. Гомеостаз, 

шляхи його забезпечення. Ендокринна система. Роль ендокринної системи в забезпеченні 

життєдіяльності. Залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Гормони, їхня хімічна 

природа та функції. Залози внутрішньої секреції людини та їхні функції: гіпофіз, 

щитоподібна і підшлункова залози, наднирники, тимус (вилочкова залоза). Особливості 

гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини. Можливі порушення 

секреторної діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика. 

Нервова система. Значення нервової системи в регуляції та узгодженні функцій 

організму людини, у взаємодії організму з довкіллям. Будова та види нейронів. Нерви та 

нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Безумовні та умовні 

рефлекси. Рефлекторна дуга. 

Поділ нервової системи на центральну і периферійну. Будова та функції соматичного 

та вегетативного відділів нервової системи. 

Будова та функції спинного мозку. Головний мозок, бідова та функції його відділів 

(довгастого мозку, мозочку, середнього, проміжного і переднього мозку). Кора великих 

півкуль та її функції. 

Можливі порушення структури та функцій нервової системи, їх профілактика. 

Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. Стрес та чинники, 

які його спричинюють. 

Опорно-рухова система. Функції опорно – рухової системи. Кісткова та хрящова 

тканини. Будова скелету. Особливості будови скелету людини у зв'язку з прямоходінням і 

працею. М'язи, їхня будова і функції. Робота м'язів.  

Кров та кровообіг. Внутрішнє середовище організму. Функції та склад крові. 

Імунітет, та його види. Кровообіг. Функції кровообігу. Будова та робота серця людини. 

Нервово-гуморальна регуляція роботи серця. Судинна система, її будова. Рух крові по 

судинах. Регуляція кровообігу. Лімфатична система.  

Система органів дихання. Будова і функції верхніх (носова порожнина, носоглотка, 

ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних шляхів. Будова і функції легень. 

Процеси вдиху і видиху та їх регуляція. Газообмін в легенях. Обмін газів у тканинах. 

Нервова і гуморальна регуляція дихання та основні причини, які можуть викликати їх 

порушення. 
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Харчування і травлення. Методи дослідження процесів травлення.  

Будова ротової порожнини та травлення в ній. Будова та функції зубів. Будова та 

функції стравоходу. Будова шлунка, травлення в ньому і нервово-гуморальна регуляція його 

діяльності. Склад шлункового соку, його роль у процесі травлення. 

Будова тонкого кишечнику, травлення та всмоктування поживних речовин у ньому. 

Склад кишкового соку, секрети підшлункової залози і печінки, роль жовчного міхура. Будова 

товстого кишечнику, травлення та всмоктування в ньому. Гігієна травлення. 

Енергетичні потреби організму. Основні етапи розщеплення білків, вуглеводів і жирів. 

Норми і гігієна харчування. Вітаміни, їхні властивості. Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози.   

Система органів виділення. Будова та функції органів сечовидільної системи: нирок, 

сечоводів, сечового міхура, сечовидільного каналу. Утворення сечі, регуляція сечоутворення 

і сечовиділення. Профілактика захворювань сечовидільної системи. 

Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини - волосся та нігті. Роль 

шкіри в теплорегуляції організму людини. Гігієна шкіри. Профілактика захворювань шкіри. 

Подразники та їхня природа. Рецептори, органи чуття та їх значення. 

Зоровий аналізатор. Будова і функції органів зору. Сприйняття світла, кольору. 

Акомодація ока. Гігієна зору, запобігання його порушенням. 

Аналізатор слуху. Будова та функції органів слуху (зовнішнє, середнє та внутрішнє 

вухо). Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням. 

Органи дотику, нюху та смаку: будова органів чуття, сприймання ними відповідних 

подразнень, їх передача, аналіз. 

Вища нервова діяльність як основа поведінки людини. Безумовні і умовні 

рефлекси. Утворення умовних рефлексів. Тимчасовий нервовий зв'язок. Гальмування 

умовних рефлексів. Динамічний стереотип. Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга 

сигнальні системи. Мислення і свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, пам'ять та її види, 

емоції. Особистість. Типи темпераменту. Характер. Обдарованість, здібності. Сон і його 

значення. Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів та тютюнокуріння на організм людини. 

Розмноження організмів. Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве). 

Способи нестатевого розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, 

спороутворення) і багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення). 

Клон. Клонування організмів. Партеногенез. Поліембріонія. Кон'югація. Копуляція. Будова 

та процеси формування статевих клітин. Запліднення та його форми. Роздільностатеві та 

гермафродитні  

Індивідуальний розвиток організмів. Онтогенез. Періоди індивідуального. Розвитку 

організмів. Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у тварин. 

Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи і етапи у тварин і людини. 

Статеве дозрівання (на прикладі людини). Особливості післязародкового розвитку у рослин.  

Ріст його типи та регуляція. Регенерація. Життєвий цикл. Прості та складні життєві 

цикли. Чергування різних поколінь у життєвому циклі. Сезонні зміни у житті рослин і 

тварин. 

Спадковість і мінливість організмів. Закономірності спадковості. Генетика. 

Методи генетичних досліджень (у тому числі спадковості людини). Основні поняття 

генетики: ген, алель гена, локус гена, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, 

гетерозигота, генотип, фенотип, спадковість, мінливість. Закономірності спадковості, 

встановлені Г. Менделем та їхній статистичний характер. Закон чистоти гамет. Методи 

перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер успадкування. Неповне 

домінування. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні основи 

визначення статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. 

Успадкування, зчеплене зі статтю. Взаємодія генів та її типи. Організація геному у різних 

груп організмів. Цитоплазматична спадковість. Генофонд. Вплив токсичних речовин, 

наркотиків, алкоголю та тютюнокуріння на спадковість людини.  
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Закономірності мінливості. Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і 

статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.  

Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні 

фактори. Спонтанні мутації. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. 

Селекція. Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його 

форми. Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова гібридизація (споріднене - 

інбридинг, і неспоріднене - аутбридинг схрещування), міжвидова (віддалена) гібридизація. 

Гетерозис. Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Поліплоїдія. Центри 

різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин. 

Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані і химерні організми. 

Надорганізмений рівень життя. Основні середовища існування організмів: наземно-

повітряне, водне, ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування. 

Життєві форми життя. 

Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Обмежуючий (лімітуючий) 

фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та 

стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв'язків 

(конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація. 

Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм  

Популяційно-видовий рівень життя. Вид. Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. 

Структура виду. Популяція. Характеристика популяції. Структура популяції (вікова, 

просторова, статева). Популяційні хвилі. Гомеостаз популяції.  

Екосистеми, їх склад та різноманіття. Взаємозв'язки між популяціями в екосистемах 

(прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні і мутуалістичні; трофічні і топічні). 

Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти. Консументи. Редуценти. Ланцюги 

живлення. Трофічний рівень. Трофічна сітка. Правило екологічної піраміди. Розвиток 

екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем. Агроценози. 

Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери її властивості і функції. Кругообіг 

речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування. Сучасні екологічні 

проблеми: ріст населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, 

знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі 

зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття.  

Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення 

глобальної екологічної кризи. 

 Охорона і відтворення біологічного різноманіття організмів як необхідна умова 

підтримання стабільності біосфери. Національна система збереження біологічного 

різноманіття в Україні. Поняття про "Червону книгу". Природоохоронні території та їхня 

роль у збереженні та відтворенні біологічного різноманіття України. Природоохоронне 

законодавство України. Значення міжнародного співробітництва для збереження та 

покращення стану довкілля. 

Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. 

Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Біогенетичний закон Геккеля-

Мюллера. Дивергенція та конвергенція, аналогічні та гомологічні органи, рудименти та 

атавізми, мімікрія та її види. Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція. Природний добір. 

Видоутворення. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес  

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу. Сучасна система 

органічного світу. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці. Поділ 

геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. 

  


