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І. Пояснювальна записка
Мета. Програма призначена для проведення вступного випробування з
біології. Метою вступного випробування є об’єктивне та неупереджене
оцінювання рівня навчальних досягнень абітурієнтів з біології, їхньої
підготовленості до навчання у військовому закладі вищої освіти. Вступне
випробування з біології дозволяє перевірити в абітурієнтів:
знання змісту основних положень біологічних законів, правил, теорій,
закономірностей, гіпотез;
розуміння сутності біологічних процесів і явищ;
уміння порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки між окремими явищами, формулювати висновки;
знання особливостей будови біологічних об'єктів;
орієнтування в сучасній біологічній термінології і символіці;
розуміння системи органів організму людини та нейроендокринних
механізмів їх регуляції;
уміння пояснювати, встановлювати зв'язки, складати схеми, отримувати з
табличних даних і графічних зображень, розпізнавати біологічні об'єкти по їх
зображенню, класифікувати, аналізувати, порівнювати і робити висновки,
використовувати знання у повсякденному житті (обґрунтовувати правила
поведінки у навколишньому середовищі, заходи профілактики захворювань,
способи надання домедичної допомоги).
Програму для вступного випробування з біології розроблено на основі
Наказів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року № 804 та
23.10.2017 № 1407.
Вступне випробування з біології буде проведено у формі тестування.
Тестові завдання дають змогу перевірити, як абітурієнт засвоїв основні
положення біологічних законів, правил, теорій, закономірностей, гіпотез і вміє
застосовувати їх на практиці, уміє пояснювати, встановлювати зв'язки,
складати схеми, отримувати з табличних даних і графічних зображень,
розпізнавати біологічні об'єкти по їх зображенню, класифікувати, аналізувати,
порівнювати і робити висновки, використовувати знання у повсякденному
житті.
Форма і порядок проведення вступного випробування. Тестування
здійснюється в письмовій формі та триває 90 хвилин. У тестах вміщено 40
завдання закритої і відкритої форми. Абітурієнтам буде запропоновано тестові
завдання кількох видів. У завданнях 1-32 мають по чотири варіанти відповіді,
з яких лише один правильний. Завдання 33-40 складаються з інструкції та двох
колонок, у яких частини матеріалу позначено цифрами (ліворуч) і буквами
(праворуч). У завданнях потрібно утворити логічні пари, тобто співвіднести
частини
матеріалу,
позначені
цифрами
(ліворуч),
зі
словами,
словосполученнями чи реченнями, написаними біля букви (праворуч). У
правій колонці одна відповідь є зайвою.
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ІІ. Програма вступного випробування
Перелік тем та основні компетентності з кожної теми.
1. Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація
спадкової інформації.
Фундаментальні властивості живого. Рівні організації життя біологічних
систем та їх характерні риси. Методи досліджень в біології. Значення
біологічних досліджень у житті людини. Класифікація хімічних елементів за
їхнім вмістом в організмах. Наслідки недостатнього або надлишкового
надходження в організм людини хімічних елементів (І, F, Fe, Са, К) та способи
усунення їх нестачі. Органічні та неорганічні сполуки і їхня роль в організмі.
Вода, її основні властивості та роль в організмі. Біополімери: поняття про їхню
будову та конформацію. Вуглеводи: моносахариди (рибоза, дезоксирибоза,
глюкоза, фруктоза), олігосахариди (сахароза, лактоза), полісахариди (крохмаль,
целюлоза, хітин, глікоген). Основні властивості та функції вуглеводів в
організмах. Ліпіди (жири, воски, стероїди, фосфоліпіди). Основні властивості та
функції ліпідів в організмах. Білки. Амінокислоти як мономери білків. Рівні
структурної організації білків. Основні біологічні функції білків. Ферменти, їх
властивості та принципи функціонування. Нуклеїнові кислоти. Будова
нуклеотидів. Будова та функції ДНК. Принцип комплементарності.
Нуклеотидна послідовність і поняття про ген. Властивості ДНК. РНК та її типи
(мРНК, рРНК, тРНК).
Клітина як елементарна одиниця живого. Методи дослідження клітин.
Основні властивості і принципи будови еукаріотичної клітини. Клітинні
мембрани, їх хімічний склад, структура, властивості та основні функції.
Цитоплазма, її компоненти. Одномембранні та двомембранні органели.
Мітохондрії. Хлоропласти. Рибосоми. Центріолі. Органели руху (джгутики,
війки). Ядро: будова, функціональна роль. Хромосоми: хімічний склад, будова,
функціональна роль. Поняття про каріотип. Ядерце, його функціональна роль.
Обмін речовин (метаболізм), його загальна характеристика. Єдність
процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі. Фотосинтез, його роль та
значення. Поняття про хемосинтез.
Гени, їх будова і функціональна роль. Мозаїчна будова гена еукаріотів
(екзони та інтрони). Поняття про геном. Транскрипція. Генетичний код і його
основні властивості. Роль мРНК, тРНК і рибосом у біосинтезі білка. Реплікація
ДНК. Поняття про репарацію ДНК. Мітоз. Мейоз. Кросинговер. Статеве
розмноження. Основні форми нестатевого розмноження організмів.
Ембріональний розвиток. Стовбурові клітини.
Основні компетентності. Абітурієнт (абітурієнтка) повинен (повинна)
вміти визначати правильність застосування вказаних понять і термінів.
Розрізняти рівні організації життя біологічних систем за їх характерними
рисами. Складати план дослідження. Обирати метод дослідження. Визначати
мету, умови проведення дослідження, необхідне обладнання, послідовність
виконання дослідів. Аналізувати результати біологічних експериментів, які
можуть бути представлені у вигляді опису, табличної інформації, графіків,
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діаграм тощо. Розрізняти мікроелементи і макроелементи, рівні структурної
організації білка (первинну, вторинну, третинну, четвертинну структуру),
глобулярні і фібрилярні білки, типи РНК (мРНК, рРНК, тРНК). Встановлювати
взаємозв'язок між фізико-хімічними властивостями та біологічною роллю води.
Порівнювати ДНК і РНК за хімічним складом і будовою. Пропонувати заходи
попередження захворювань людини, що виникають за умов надлишку або
нестачі хімічних елементів (I, F, Fe, Са, К) в організмі людини або у
природному середовищі. Характеризувати клітину як елементарну одиницю
живого. Візуально розпізнавати клітини рослин, тварин та їх компоненти.
Встановлювати зв'язок між будовою й функціями компонентів клітини.
Розрізняти: активний і пасивний транспорт речовин через мембрану, екзо- і
ендоцитоз, фаго- і піноциоз; гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом; стани
хромосом. Класифікувати організми за джерелом отримання: енергії; карбону;
органічних речовин. Записувати сумарні рівняння процесів фотосинтезу та
дихання. Аналізувати хімічний та енергетичний результати: етапів
розщеплення органічних сполук. Порівнювати: мітотичний й мейотичний
поділи клітини; статеве і нестатеве розмноження; будову чоловічих і жіночих
гамет; прямий та непрямий розвиток багатоклітинних тварин; можливості і
механізми регенерації організму у рослин і тварин. Аналізувати: етапи
клітинного циклу; фази мітозу й мейозу; етапи формування статевих клітин;
періоди онтогенезу у рослин і тварин. Розрізняти: способи розмноження; форми
запліднення; способи вегетативного розмноження рослин і тварин.
2. Закономірності спадковості і мінливості
Класичні методи генетичних досліджень. Основні поняття генетики.
Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів.
Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Множинна дія генів.
Взаємодія генів. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості.
Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Хромосомне
визначення статі. Успадкування, зчеплене зі статтю. Хромосомний аналіз як
метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Спадкові захворювання і
вади людини, захворювання людини зі спадковою схильністю, їхні причини.
Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її причини. Норма реакції. Спадкова
мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Мутації та їхні властивості.
Типи мутацій. Мутагенні фактори.
Поняття про сорт рослин, породу тварин, штам мікроорганізмів.
Штучний добір (індивідуальний та масовий). Споріднене і неспоріднене
схрещування, міжвидова (віддалена) гібридизація, їх генетичні та біологічні
наслідки. Гетерозис та його генетичні основи. Поняття про основні методи і
завдання селекції. Методи молекулярної генетики як основа сучасних
біотехнологій. Клонування організмів. Генетично модифіковані організми
(ГМО): принципи створення і напрямки використання.
Основні компетентності. Абітурієнт (абітурієнтка) повинен (повинна)
знати основні понять і термінів. Розрізняти: алелі одного та різних генів;
гомозиготи і гетерозиготи. Розрізняти: типи взаємодії алелів одного гена (повне
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домінування, неповне домінування, кодомінування); типи успадкування ознак у
людини (аутосомно-рецесивне, аутосомно-домінантне, зчеплене зі статтю).
Визначати: розподіл фенотипів нащадків після схрещування організмів з
певними генотипами (і навпаки); можливі генотипи при даному фенотипі (і
навпаки).
Аналізувати:
каріотипи,
родоводи
людини;
результати
моногібридного і дигібридного схрещування і визначати тип успадкування
ознак. Порівнювати наслідки аналізуючого схрещування при незалежному та
зчепленому успадкуванні. Обґрунтовувати: цілісність генотипу; значення
вивчення законів спадковості для практичної діяльності людини. Розпізнавати
спадкову і неспадкову мінливість; види спадкової мінливості. Розрізняти:
мутагенні фактори; типи мутацій. Порівнювати: види спадкової мінливості;
мутаційну і модифікаційну мінливість. Аналізувати: варіаційний ряд і
варіаційну криву. Обґрунтовувати: заходи захисту організму від впливу
мутагенних чинників; роль мутацій в еволюції організмів. Розрізняти: форми
штучного добору, системи схрещувань організмів. Визначати генетичні
наслідки різних систем схрещувань організмів.
3. Біорізноманіття.
Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Сучасна система
органічного світу. Основні таксономічні одиниці, які застосовують у
систематиці організмів. Вид як основна систематична одиниця. Біологічна
концепція виду. Сучасні критерії виду. Поняття про філогенетичну
систематику.
Особливості організації та функціонування вірусів. Гіпотези походження
вірусів. Роль вірусів у еволюції, поняття про горизонтальне перенесення генів.
Шляхи проникнення вірусів в організми рослин, тварин та людини.
Профілактика вірусних захворювань людини. Поняття про вакцинацію.
Поняття про віроїди, пріони.
Будова клітини прокаріотів. Прокаріотичні організми (археї, бактерії),
особливості їхньої організації та функціонування. Роль прокаріотів у природі та
житті людини. Хвороботворні бактерії та захворювання людини, що ними
викликаються. Профілактика та лікування бактеріальних захворювань.
Особливості будови та процесів життєдіяльності одноклітинних та
багатоклітинних водоростей. Представники водоростей: зелені водорості,
діатомові водорості, бурі водорості, червоні водорості.
Клітини рослин. Основні групи тканин рослин: постійні , основні, твірні.
Загальна характеристика рослин. Значення рослин. Корінь. Види коренів. Зони
кореня та їх функції. Внутрішня будова кореня в зоні кореневих волосків.
Видозміни кореня. Пагін, його основні частини. Типи пагонів. Брунька.Будова
бруньки. Різновиди бруньок. Стебло. Внутрішня будова дерев'янистого стебла
(серцевина, деревина, камбій, луб, корок, серцевинні промені, річні кільця).
Листок: зовнішня та внутрішня будова, функції. Життєві функції рослин:
живлення (мінеральне, фотосинтез), дихання, транспірація. Переміщення
речовин по рослині. Ріст і розвиток рослин. Рухи рослин (ростові,
гігроскопічні). Регуляція життєвих функцій у рослин.
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Будова квітки. Функції квітки. Різноманітність квіток. Суцвіття. Типи
суцвіть. Запилення та його різновиди. Основні способи перехресного
запилення. Адаптації рослин до способу запилення. Подвійне запліднення у
квіткових рослин. Утворення насінини та плоду. Функції насінини та плоду..
Будова плоду. Типи плодів.
Загальна характеристика, особливості поширення, значення мохів,
плаунів, хвощів, папоротей, голонасінних, покритонасінних. Форми і способи
розмноження рослин.
Загальна характеристика грибів. Особливості будови та процесів
життєдіяльності. Значення грибів у природі та житті людини. Різноманітність
грибів. Використання грибів у харчовій промисловості та фармакології.
Вільноживучі і паразитичні види одноклітинних гетеротрофних
еукаріотичних організмів. Мешканці прісних водойм: амеба протей, інфузоріятуфелька. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Паразити людини
(дизентерійна амеба, малярійний плазмодій) їх особливості. Захворювання, що
викликаються паразитичними одноклітинними (амебна дизентерія, малярія), та
їх профілактика.
Тканини тварин. Типи порожнини тіла (первинна, вторинна, змішана).
Покриви тіла. Системи органів: опорно-рухова (зовнішній та внутрішній
скелет, гідроскелет, мускулатура), травна система (замкнений та наскрізний
кишечник, травні залози), кровоносна система (замкнена, незамкнена), нервова
система (дифузна, гангліонарна, трубчаста), різноманітність органів дихання
(зябра, трахеї, легеневі мішки, легені) і виділення (нирки, мальпігієві судини,
метанефридії, протонефридії). Органи чуття. Подразливість та рух. Форми
розмноження тварин. Статеві клітини, запліднення. Розвиток тварин. Вроджена
і набута поведінка. Форми поведінки тварин. Елементарна розумова діяльність.
Жалкі, або кишковопорожнинні, їх різноманітність: медуза аврелія,
медуза коренерот, гідра, актинія, мадрепорові корали. Плоскі черви.
Різноманітність паразитичних плоских червів. Кільчасті черви, їх
різноманітність. Членистоногі. Ракоподібні. Різноманітність ракоподібних
(річкові раки, краби, креветки, дафнії, циклопи, мокриці), роль у природі та
житті людини. Павукоподібні, їх різноманітність (павуки: павук-хрестовик,
каракурт, тарантул; кліщі: коростяний свербун, собачий кліщ). Комахи, їх
різноманітність. Хордові, загальні особливості будови та процесів
життєдіяльності.
Різноманітність хордових. Риби. Різноманітність риб.
Різноманітність земноводних: Безхвості (жаба ставкова, ропуха
звичайна), безногі (кільчаста черв'яга), хвостаті (саламандра плямиста, тритон
звичайний). Рептилії, або плазуни. Різноманітність плазунів.
Птахи. Різноманітність птахів. Ссавці. Різноманітність ссавців.
Основні компетентності. Абітурієнт (абітурієнтка) повинен (повинна)
уміти визначати правильність застосування вказаних понять і термінів:
таксономічне положення виду в системі органічного світу. Аналізувати
графічні відображення спорідненості систематичних груп організмів.
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Встановлювати рівень спорідненості видів на підставі аналізу їхніх каріотипів.
Візуально розпізнавати та характеризувати бактеріофаги, аденовіруси, віруси
тютюнової мозаїки, грипу, імунодефіциту людини. Обґрунтовувати заходи
профілактики вірусних захворювань людини, необхідність глобального
контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах.
Візуально розпізнавати форми бактерій. Розрізняти археї і бактерій.
Порівнювати будову клітин про- та еукаріотів. Встановлювати тип
взаємозв'язків прокаріотів з іншими організмами. Обґрунтовувати заходи
профілактики та лікування бактеріальних захворювань. Візуально розпізнавати
та характеризувати вказані види водоростей. Пояснювати особливості будови
водоростей як результат адаптації до середовища мешкання. Візуально
розпізнавати та характеризувати: тканини рослин, вегетативні органи росли;
види коренів; типи кореневих І систем; видозміни кореня; зони кореня;
елементи внутрішньої будови кореня; елементи пагона; типи пагонів,
видозміни пагона; елементи внутрішньої будови дерев'янистого стебла;
елементи зовнішньої та внутрішньої будови листка; елементи будови бруньки;
типи бруньок. Порівнювати: мичкувату та стрижневу кореневі системи;
генеративні і вегетативні бруньки за будовою і функціями; процеси
фотосинтезу і дихання у рослин. Візуально розпізнавати та характеризувати:
елементи будови квітки, насінини; квітки одностатеві та двостатеві, голі, з
простою та подвійною оцвітиною; типи суцвіть; типи плодів. Розрізняти:
двостатеві, одностатеві, стерильні квітки; однодомні та дводомні рослини;
квітки з простою та подвійною оцвітиною; прості та складні суцвіття; сухі
(розкривні й нерозкривні) та соковиті плоди; однонасінні та багатонасінні
плоди. Аналізувати формулу квітки. Встановлювати взаємозв'язок між будовою
та функціями частин квітки. Визначати: спосіб запилення за будовою квітки;
спосіб поширення плодів за їх будовою. Візуально розпізнавати та
характеризувати: вказані види рослин; способи вегетативного розмноження
(живцювання, щеплення, відводками, кореневими паростками, видозміненими
пагонами). Розрізняти: статеве і нестатеве покоління мохів, папоротей, хвощів,
плаунів; форми і способи розмноження рослин. Порівнювати: статеве і
нестатеве розмноження рослин; життєвий цикл рослин, що розмножують
спорами і рослин, що розмножуються насінням; голонасінні і покритонасінні
рослини за будовою і особливостями розмноження. Візуально розпізнавати та
характеризувати елементи будови шапинкових і цвілевих грибів. Розрізняти:
шапинкові та цвілеві гриби; шапинкові гриби з трубчастим і пластинчастим
гіменофором. Візуально розпізнавати та характеризувати вказані види
лишайників; розрізняти накипні, листуваті, кущисті лишайники. Візуально
розпізнавати та характеризувати вказані одноклітинні гетеротрофні організми
та елементи їх будови. Обґрунтовувати заходи профілактики захворювань, що
викликаються паразитичними одноклітинними організмами. Візуально
розпізнавати та характеризувати органи і системи органів тварин, тип
кровоносної системи, тип нервової системи, тип симетрії тіла. Порівнювати:
транспорт речовин у тварин різних груп; травні, кровоносні, дихальні, нервові
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системи тварин різних груп; будову скелета, головного мозку хребетних
тварин. Розрізняти: види скелета; типи порожнини тіла; типи розвитку тварин;
способи пересування тварин, тип кишечнику, форми запліднення. Розрізняти
форми поведінки тварин. Пояснювати: зміни поведінки тварин з віком; циклічні
зміни поведінки тварин. Візуально розпізнавати указаних представників
тварин, характерні ознаки тварин наведених таксонів, зіставляти елементи
будови тіла з представниками тварин на прикладі указаних видів.
4. Організм людини як біологічна система.
Тканини організму людини, їх будова і функції. Органи, системи органів.
Регуляторні системи організму людини.
Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Рефлекторна дуга, її
складові та функціонування. Центральна та периферична нервові системи.
Будова та функції спинного і головного мозку. Вегетативна нервова система
(симпатичний та парасимпатичний відділи). Вплив вегетативної нервової
системи на діяльність організму.
Функції і будова ендокринної системи. Ендокринні залози (залози
внутрішньої та змішаної секреції). Гормони та нейрогормони, їх вплив на
процеси життєдіяльності. Функції залоз внутрішньої та змішаної секреції,
наслідки їх порушення. Відмінності між нервовою і гуморальною регуляцією
фізіологічних функцій організму.
Внутрішнє середовище організму людини. Функції крові. Склад крові.
Групи крові системи АВО. Поняття про резус-фактор. Переливання крові.
Зсідання крові. Склад і функції лімфи.
Будова кровоносної та лімфатичної систем. Кровообіг, його регуляція.
Будова серця. Властивості серцевого м'яза. Серцевий цикл, його фази. Робота
серця, її регуляція. Кровоносні судини, їх будова і функції. Велике та мале кола
кровообігу. Артеріальний тиск. Лімфатична система, її будова та функції.
Лімфообіг.
Імунітет, його види. Імунна система, її склад та особливості
функціонування. Механізми взаємодії системи антиген-антитіло. Алергічні
реакції. Поняття про імунокорекцію й імунотерапію. Профілактика інфекційних
захворювань людини.
Будова і функції органів дихання. Процеси газообміну у легенях та
тканинах. Дихальні рухи. Процеси вдиху та видиху. Нейрогуморальна
регуляція дихання. Поняття про життєву ємність легень. Склад вдихуваного,
видихуваного та альвеолярного повітря. Голосовий апарат та його
функціонування.
Будова та функції органів травлення. Травні залози (слинні, печінка,
підшлункова). Травні соки. Будова і функції зубів. Травлення у ротовій
порожнині, шлунку, кишечнику. Пристінкове травлення. Всмоктування.
Регуляція процесів травлення.
Харчування і обмін речовин. Поняття про збалансоване/раціональне/
харчування. Білковий, ліпідний, вуглеводний, водно-мінеральний обмін.
Поняття якості питної води. Роль ферментів, АТФ у забезпеченні процесів
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метаболізму. Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Порушення обміну речовин,
пов'язані з нестачею чи надлишком надходження певних вітамінів. Негативний
вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в
організмі людини. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.
Будова і функції сечовидільної системи. Будова та функції нирок. Нефрон
як структурно-функціональна одиниця нирок. Процеси утворення та виведення
сечі, їх регуляція. Роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну.
Будова та функції шкіри. Роль шкіри у виділенні продуктів метаболізму.
Терморегуляція та роль шкіри у цьому процесі.
Значення, функції, будова опорно-рухової системи. Хімічний склад,
будова, ріст кісток. Типи з'єднання кісток. Будова скелета. Особливості скелета
людини, зумовлені прямоходінням. М'язові тканини. Будова та функції
скелетних м'язів. Основні групи скелетних м'язів. Механізм скорочення м'язів.
Робота, тонус, сила та втома м'язів. Регуляція рухової активності.
Загальна характеристика сенсорних систем. Роль сенсорних систем у
забезпеченні зв'язку організму із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи
зору, слуху, рівноваги, нюху, смаку, дотику, температури, болю. Рецептори, їх
типи. Органи чуття як периферичні частини сенсорних систем. Будова та
функції органів зору, слуху та рівноваги.
Нервові процеси, їх показники. Безумовні і умовні рефлекси, інстинкти.
Утворення умовних рефлексів. Формування тимчасових нервових зв'язків, їх
значення для формування умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів.
Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга сигнальні системи. Навчання.
Пам'ять. Вища нервова діяльність людини та її основні типи. Типи
темпераменту. Сон як функціональний стан організму, його значення.
Будова статевої системи людини. Функції статевих залоз людини. Будова
статевих клітини людини. Гаметогенез. Первинні та вторинні статеві ознаки.
Періоди онтогенезу людини. Розвиток зародка і плода, функції плаценти.
Розвиток дитини після народження.
Основні компетентності. Абітурієнт (абітурієнтка) повинен (повинна)
визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Візуально
розпізнавати типи тканин, органи, системи органів людини. Визначати основні
риси будови тканин різних типів. Установлювати: відповідність між клітинами
і типами тканин; взаємозв'язок між будовою і функціями тканин організму
людини. Доводити участь регуляторних систем у забезпеченні гомеостазу.
Обґрунтовувати судження про організм людини як цілісну та відкриту
біологічну систему. Візуально розпізнавати та характеризувати: елементи
будови нейрона; складові рефлекторної дуги; елементи будови спинного мозку;
відділи головного мозку; долі великих півкуль головного мозку. Розрізняти:
чутливі, рухові, змішані нерви; вплив симпатичної та парасимпатичної
нервових систем на діяльність організму. Візуально розпізнавати та
характеризувати ендокринні залози. Розрізняти залози зовнішньої, внутрішньої
та змішаної секреції. Співвідносити гормони і ендокринні залози.
Характеризувати вплив гормонів на процеси обміну речовин в організмі
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людини. Порівнювати нервову і гуморальну регуляцію. Обґрунтовувати заходи
профілактики захворювань, пов'язаних із порушенням функцій ендокринних
залоз. Характеризувати складники крові. Візуально розпізнавати формені
елементи крові і визначати основні риси їхньої будови. Установлювати
взаємозв'язок між будовою і функціями формених елементів крові.
Порівнювати: склад крові, лімфи, тканинної/міжклітинної/ рідини; групи крові
системи АВО за вмістом аглютиногенів і аглютинінів. Визначати сумісність
груп крові. Складати схему: взаємозв'язку складників факторів зсідання крові.
Характеризувати: велике і мале кола кровообігу; рух крові по судинах; роботу
серця. Порівнювати: будову артерій, вен, капілярів; кровоносні і лімфатичні
капіляри. Установлювати взаємозв'язок між будовою і функціями: серця;
кровоносних судин. Візуально розпізнавати: органи кровообігу (серце, аорту,
легеневі артерії, легеневі вени, порожнисті вени); велике і мале кола кровообіг;
елементи будови серця (правий і лівий шлуночки, праве і ліве передсердя,
клапани серця - двостулковий/мітральний/, тристулковий, легеневий,
аортальний). Аналізувати кількісні показники роботи кровоносної системи.
Прогнозувати зміни в роботі кровоносної системи при фізичному навантаженні.
Пояснювати
наслідки:
порушення
лімфотоку,
кровообігу;
підвищення/зниження частоти серцевих скорочень, артеріального тиску.
Розрізняти види кровотеч та обирати спосіб надання домедичної допомоги.
Обґрунтовувати заходи профілактики серцево-судинних захворювань.
Розрізняти види імунітету. Порівнювати: вроджений і набутий імунітети;
лікувальну сироватку і вакцину. Пояснювати механізми взаємодії систем
антиген-антитіло. Обґрунтовувати заходи профілактики інфекційних
захворювань людини. Візуально розпізнавати та характеризувати органи
дихання. Установлювати взаємозв'язок між будовою і функціями органів
дихання. Порівнювати: склад вдихуваного, видихуваного, альвеолярного
повітря; газообмін у легенях і тканинах. Прогнозувати зміни в роботі дихальної
системи: при фізичному навантаженні; під впливом подразників зовнішнього
середовища. Пояснювати суть негативного впливу куріння на органи дихання і
голосовий апарат. Обґрунтовувати заходи профілактики захворювань органів
дихання і голосового апарату. Візуально розпізнавати: органи травлення,
елементи будови зуба, види зубів. Співвідносити травні ферменти і травні соки.
Установлювати взаємозв'язок між: зовнішньою будовою і функціями зубів;
будовою і функціями органів травлення. Розпізнавати ознаки отруєння та
обирати спосіб надання домедичної допомоги. Обґрунтовувати заходи
профілактики: захворювань зубів, органів травлення; харчових отруєнь.
Складати схеми обміну вуглеводів, ліпідів, білків в організмі людини.
Порівнювати енергетичне і пластичне значення різних речовин. Розрізняти
жиророзчинні і водорозчинні вітаміни. Співвідносити вітаміни і харчові
продукти. Аналізувати харчовий раціон. Правильно оцінювати важливість
якості питної води та збалансованого харчування для збереження здоров'я.
Візуально розпізнавати органи сечовидільної системи. Профілактика
захворювань сечовидільної системи. Візуально розпізнавати елементи будови
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шкіри. Установлювати взаємозв'язок між будовою і функціями шкіри.
Розпізнавати ознаки сонячного та теплового ударів та обирати спосіб надання
домедичної допомоги. Обґрунтовувати: правила догляду за власною шкірою;
заходи профілактики захворювань шкіри. Візуально розпізнавати та
характеризувати: відділи скелета та кістки, що їх утворюють; типи з'єднання
кісток; елементи будови трубчастої кістки; кісткову, хрящову, м'язові тканини;
елементи будови скелетного м'яза. Розрізняти: активну і пасивну частини
опорно-рухової системи; види кісток; скоротливу і нескоротливу частини
скелетного м'яза; статичну і динамічну роботу. Порівнювати: будову пласких і
трубчастих кісток, фізіологічні особливості посмугованих і непосмугованих
м'язів. Класифікувати м'язи за функціями. Візуально розпізнавати та
характеризувати елементи будови органів зору, слуху, рівноваги.
Установлювати взаємозв'язок між будовою і функціями органів зору, слуху,
рівноваги. Обґрунтовувати: правила гігієни органів зору та слуху; заходи
профілактики порушень зору, слуху. Порівнювати: умовні і безумовні
рефлекси; першу і другу сигнальні системи; типи вищої нервової діяльності
людини. Класифікувати безумовні рефлекси. Розпізнавати: інстинктивну і
набуту поведінку людини; тип темпераменту; умовні і безумовні рефлекси.
Розрізняти: види навчання; види пам'яті; типи вищої нервової діяльності та
властивості темпераменту. Обґрунтовувати правила розумової діяльності.
Візуально розпізнавати та характеризувати: статеві клітини людини; стадії
гаметогенезу людини. Порівнювати будову і розвиток чоловічих і жіночих
статевих клітин. Установлювати взаємозв'язок між будовою і функціями
чоловічих і жіночих гамет.
5. Основи екології і еволюційного вчення.
Екологічні чинники та їхня класифікація. Поняття про оптимальний
діапазон дії екологічного чинника. Закономірності впливу екологічних
чинників на живі організми. Пристосування живих організмів до дії
екологічних чинників. Екологічна валентність. Екологічна ніша як результат
пристосування організмів до існування в екосистемі. Поняття про популяцію.
Структура та характеристики популяцій. Параметри популяції. Популяційні
хвилі. Поняття про мінімальну життєздатну популяцію. Екологічні стратегії
популяцій.
Складові, властивості та характеристики екосистеми. Біоценоз та біотоп.
Типи зв'язків між популяціями різних видів в екосистемах. Перетворення
енергії в екосистемах. Поняття про продуцентів, консументів та редуцентів.
Трофічна структура біоценозу. Екологічні піраміди. Просторова неоднорідність
біоценозу. Структурне різноманіття біоценозу. Часова неоднорідність
екосистем (фенологічні зміни, сукцесія).
Структура та межі біосфери. Біогеохімічні цикли /колообіг речовин/ як
необхідна умова існування біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та
ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.
Основні уявлення про антропогенний/антропічний/ вплив на біосферу. Види
забруднення, їх наслідки для екосистем та людини. Поняття про якість
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довкілля. Сучасні глобальні екологічні проблеми світу, екологічні проблеми в
Україні. Антропогенний/антропічний/ вплив на біологічне різноманіття (.
Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. Сучасні
напрямки охорони природи та захисту навколишнього середовища в Україні та
світі. Базові положення природокористування. Концепція сталого розвитку.
Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про
преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій. Формування адаптацій
на молекулярному та клітинному рівнях організації. Принцип єдності
організмів та середовища їхнього мешкання. Стратегії адаптацій організмів.
Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про
адаптивну радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до
середовища мешкання. Поняття про спряжену еволюцію /коеволюцію/ та
коадаптацію. Основні середовища існування та адаптації до них організмів.
Способи терморегуляції організмів. Симбіоз та його форми. Організм як
середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів.
Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму
хазяїна на оселення паразитів. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем
різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів.
Фотоперіодизм та його адаптивне значення.
Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Основні
положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна. Поєднання теорії Дарвіна та
генетики: синтетична теорія еволюції. Популяція організмів як одиниця
еволюції. Поняття про мікроеволюцію. Фактори зміни генетичної структури
популяції: мутації, ізоляція, міграції, дрейф генів, природний добір.
Закономірності розподілу алелів в популяціях. Способи видоутворення.
Поняття про дивергенцію, конвергенцію та паралелізм, аналогічні та
гомологічні органи, рудименти та атавізми, біологічний прогрес та регрес.
Погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, панспермія, абіогенез).
Сучасні погляди на первинні етапи еволюції життя: РНК-світ. Ключові етапи
еволюції життя на Землі.
Основні компетентності. Абітурієнт (абітурієнтка) повинен (повинна)
орієнтуватися в основних поняттях і термінах. Класифікувати екологічні
чинники. Розрізняти: стено- та еврибіонтні види, статичні та динамічні
параметри популяції, екологічні стратегії популяцій. Характеризувати
параметри популяції. Розрізняти: типи біотичніх зв'язків у біоценозі; первинні
та вторинні сукцесії; пасовищні /виїдання/ та детритні /розкладення/ трофічні
ланцюги. Визначати типи взаємодій популяцій в екосистемах. Складати схеми
перенесення речовин та енергії в екосистемах. Аналізувати структурне
різноманіття біоценозу і прогнозувати його стійкість. Порівнювати особливості
організації та функціонування агроценозів і природних екосистем. Розрізняти:
типи речовин біосфери; види забруднення довкілля; джерела забруднення
довкілля. Аналізувати: схеми біогеохімічних циклів, антропогенні зміни в
біосфері, стан довкілля. Прогнозувати наслідки забруднення довкілля для
живих організмів і людини зокрема. Розрізняти: типи адаптивних біологічних
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ритмів організмів (зовнішні, внутрішні, добові, місячні, припливновідпливні,
сезонні, річні, багаторічні); форми симбіозу; представників різних екологічних
груп рослин. Співвідносити: адаптації організмів з середовищем мешкання;
адаптації людини з умовами проживання. Визначати: ознаки адаптованості
організмів до середовища існування; адаптивний характер поведінкових
реакцій тварин. Характеризувати популяцію як одиницю еволюції. Розрізняти:
аналогічні та гомологічні органи, рудименти та атавізми, способи
видоутворення (географічна та екологічна ізоляція популяцій, репродуктивна
ізоляція, випадкові генетичні зміни). Порівнювати біологічний прогрес і
біологічний регрес. Обґрунтовувати роль спадковості в еволюції організмів.
ІІІ. Оцінювання відповіді вступника
Структура оцінки. За виконання завдань абітурієнт може одержати:
• за завдання 1-32 з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 бал;
• за завдання 33-40 на встановлення відповідності – 0, 1, 2, 3 чи 4 бали.
Порядок оцінювання. Максимальна кількість балів, що їх може отримати
абітурієнт, – 64 балів (табл. 1).
Таблиця 1
Схема
переведення балів, отриманих за виконання тесту з біології, в шкалу 100200 балів оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів
Тестовий бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100-200-бальна шкала
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Тестовий бал
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

100-200-бальна шкала
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
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