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І. Загальні положення 

 

 

Додатковий фаховий іспит має на меті перевірити рівень теоретичних 

знань з біології, набутих абітурієнтами протягом навчання на освітньому рівні 

повної загальної середньої освіти.  

Програма додаткового фахового іспиту з біології складена з урахуванням 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі 

природознавство, який затверджено Законом України «Про освіту» та 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти». 

Для подальшого успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра 

за навчальним планом, абітурієнти повинні знати: 

− характеристику основних біологічних понять, закономірностей, законів та 

теорій, біологічних явищ і процесів;  

− основи цитології (будова клітини); мати поняття про неклітинні форми 

життя; 

− мати уяву про будову організму людини; характеризувати тканини, 

органи та системи органів людини, зокрема знати їх будову та функції;  

− основні положення теорій походження людини; основні положення 

еволюційного вчення Ч. Дарвіна;  

− основи генетики та селекції (зокрема мати поняття про спадковість, 

схрещування, мінливість);  

  вміти: 
− визначати принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх 

онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами, 

середовищем; 
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− оперувати поняттями за потреби пояснення процесів та явищ живої 

природи, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, 

охорони здоров’я, досягнень біологічної науки; 

− порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації, 

(молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно - видовому, 

екосистемному, біосферному) та виявляти взаємозв’язки між ними;  

− встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки 

та закономірності у живій природі, класифікувати об’єкти; 

− вміти надати загальну характеристику організмам клітинної будови; 

− пояснити вплив біотичних та абіотичних факторів на організм людини 

− застосовувати біологічні знання для аналізу ситуацій, що виникають у 

різних сферах життя; 

− застосовувати набуті знання при аналізі біологічної інформації, 

представленої в різних формах (графічній, табличній, текстовій); 

− обґрунтовувати висновки. 

 

 

ІІ. Організаційно-методичні рекомендації  
 

Оцінка додаткового фахового іспиту визначається як сума оцінки з 

біології (оцінюється максимум в 200 балів). Оцінка додаткового фахового 

іспиту визначається за 200-бальною шкалою. Мінімальний прохідний бал – 100 

балів. 

Вступний іспит з біології передбачає перевірку теоретичних знань, 

набутих абітурієнтами протягом навчання на освітньому рівні молодший 

спеціаліст. Кожен абітурієнт отримує індивідуальний екзаменаційний білет, 

який складається із двох частин, що містять завдання наступних видів:  

1. Тестова частина: закриті та напівзакриті питання (передбачають вибір 

однієї альтернативи, або множинний вибір, ранжування, співвіднесення двох 

рядів понять/визначень/ідей/авторів тощо). Всього надається 50 тестових 

питань.  Проводиться у письмовій формі. Правильна відповідь на кожне 
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питання оцінюється в 2 бали. Для отримання оцінки бали за тести 

підсумовуються.  

2. Теоретичне питання оцінюється максимум в 100 балів. Проводиться в 

письмовій формі. 

Оцінка з біології отримується додаванням оцінки, отриманої за 

тестування, та оцінки за теоретичне питання. 

Тривалість вступного іспиту з біології – 2 академічні години. 

 

ІІІ. Критерії оцінювання знань вступників 

 

Оцінювання відповіді на теоретичне питання:  

100 балів — абітурієнт дав відповідь, яка: є правильною, повною та 

обґрунтованою; свідчить про високий рівень теоретичних знань вступника, 

його вміння користуватися різними методами наукового аналізу явищ, 

визначати їх характерні риси та особливості; містить правильні та чіткі 

визначення понять і категорій; містить власний аналіз проблеми, порівняння 

різних поглядів та наукових течій (у разі їх наявності), самостійні висновки та 

аргументацію своєї думки; викладена логічно, системно, граматично та 

стилістично правильно.  

80 балів — абітурієнт вільно відповідає на поставлені запитання, виконує 

біологічні вправи і розв’язує задачі, виправляє помилки, встановлює причинно-

наслідкові зв’язки, дає порівняльну характеристику явищам і процесам живої 

природи, робить чітко сформульовані висновки. 

60 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене питання, однак 

відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та/або 

неточності у розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, 

некоректні формулювання їх визначень, нечіткі характеристики відповідних 

явищ; є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на  джерела; дещо 

порушена логіка викладу матеріалу; містить граматичні, грубі стилістичні 

помилки або значну кількість виправлень.  
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40 балів - абітурієнт дає визначення окремих біологічних понять, 

відповідає на рівні репродуктивного відтворення, неповно відтворює 

навчальний матеріал, характеризує будову та функції окремих біологічних 

об’єктів, наводить прості приклади, виконує прості типові біологічні вправи, 

характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів. 

0 балів — абітурієнт не дав відповіді на питання або вона містить хоча б 

один з таких недоліків: є неправильною; не розкриває сутності питання; в ній 

допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у 

вступника щодо конкретного питання або щодо основних положень біологічної 

науки, або їх безсистемність та поверховість, невміння правильно 

сформулювати власну думку; викладена безсистемно, з істотним порушенням 

логіки; містить велику кількість граматичних та стилістичних помилок, 

виправлень. 

 

 

IV. Перелік тем з дисципліни «Біологія» для вступу на навчання 

 

1. Біологія як наука. Предмет і завдання біології. 

2. Рівні організації живої матерії. Основні властивості живого. 

3. Теорія біохімічної еволюції. Гіпотеза академіка А.І. Опаріна 

4. Хімічна організація клітини: органічні і неорганічні компоненти. 

5. Будова і функції клітини. Цитологія. Еукаріоти. Прокаріоти. 

6. Особливості будови клітин рослин. Особливості будови клітин 

тварин. 

7. Енергетичний обмін, його етапи. Хемосинтез. Фотосинтез, його фази. 

8. Зберігання спадкової інформації. Поняття про генетичний код і його 

властивості. Реалізація спадкової інформації - біосинтез білка. 

9. Життєвий цикл клітини. Мітоз. Цитокинез. 

10.  Клітинна теорія будови організмів. 

11.  Форми розмноження організмів. Мейоз. 

12.  Особливості організації і будови статевих клітин (гамет). запліднення 
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13.  Ембріональний розвиток тварин. Виявити і описати ознаки 

подібності зародків людини і інших хребетних як доказ їх еволюційної 

спорідненості. 

14.  Постембріонального розвиток організмів. Біогенетичний закон. 

15.  Основні поняття генетики. Закономірності успадкування ознак, 

встановлені Г. Менделем. 

16.  Хромосомна теорія спадковості. Успадкування ознак, зчеплених зі 

статтю. генетика статі. 

17.  Основні положення хромосомної теорії спадковості. Взаємодія 

алельних і неалельних генів. Значення генетики для медицини і охорони 

здоров'я. 

18.  Особливості спадковості і мінливості у людини. Методи вивчення 

спадковості і мінливості людини. 

19.  Спадкові хвороби людини. Генні хвороби (фенілкетонурія, 

гемофілія). Хромосомні хвороби (синдром Шерешевського - Тернера, синдром 

полісоміі по Х-хромосомі, синдром Кляйнфельтера, синдром Дауна). 

Профілактика, діагностика спадкових хвороб; лікування генних хвороб. 

20.  Еволюційне вчення Ч. Дарвіна. 

21.  Рушійні сили еволюції. Спадковість, боротьба за існування, 

мінлівість, природній добір. Ведуча роль природного добору в еволюції. 

22.  Макроеволюція. Ароморфоз. Ідиоадаптація. Загальна дегенерація. 

Біологічний прогрес і регрес. 

23.  Основні закономірності еволюції: дивергенція, конвергенція, 

паралелізм, незворотність еволюційних перетворень. Результати еволюції. 

24.  Критерії виду. Популяція. Сучасні уявлення про видоутворенні (С.С. 

Четвериков, І.І. Шмальгаузен). Одиниця виду и еволюції. Поняття сорту рослин 

и породи тварин. 

25.  Людські раси, їх походження і єдність. Расизм. Особливості еволюції 

людини на сучасному етапі. 

26.  Значення судинної системи. Загальна характеристика крові. 
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27.  Будова кровоносних судин. Велике, мале й серцеве кола кровообігу. 

Іннервація та кровопостачання судин. Закономірності розміщення артерій і вен 

у тілі людини. 

28.  Рефлекс як основний принцип діяльності нервової системи. Проста та 

складна соматична дуга. 

29.  Спинний мозок. Спинальні ганглії. Корінці спинного мозку. 

Спинномозкові нерви, їх число, місце відгалуження і  виходу. 

30.  Середній мозок. Морфологія ніжок мозку і пластинки 

чотиригорбкового тіла. 

31.  Довгастий мозок, його морфологія та розташування сірої та білої 

речовини. 

32.  Автономна нервова система, її анатомічні і функціональні 

особливості. Рефлекторна дуга автономної нервової системи. 

33.  Симпатичний та парасимпатичний відділи автономної нервової 

системи. 

34.  Кінцевий мозок. Морфологія великих півкуль, їх частки, борозни і 

закрутки. Будова бічних шлуночків. 

35.  Задній мозок; морфологія мосту, мозочка і його ніжок. Топографія 

сірої і білої речовини. Четвертий шлуночок мозку,  ромбовидна ямка. 

36. Черепні нерви, їх кількість. Місця виходу від мозку і виходу із черепа 

та зони інервації. 

37.  Кора, її мікроскопічна будова. Підкоркові (базальні) ядра: смугасте 

тіло, міглеподібне ядро, їх значення. 

38.  Проміжний мозок. Морфологія зорових горбів, підзоровогорбової, 

надзоровогорбової і зазоровогорбової ділянок. Третій шлуночок мозку. 

39.  Сечоводи. Сечовий міхур, сечовивідний канал і сфінктери, їх будова. 

40.  Нирки, форма, положення, фіксація. Нефрон – структурно-

функціональна одиниця нирки. 

41.  Ендокринні острівці підшлункової залози. Ендокринна частина 

статевих залоз. 

42.  Епіфіз ( шишковидне тіло) і гіпофіз, форма, будова і топографія. 
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43.  Лімфатична система і її значення. Будова лімфатичних вузлів і їх 

функція. 

44. Трахея й бронхи. Гортань, її будова, як орган голосоутворення. 

45.  Глотка, її ділянки, порожнина і стінки. 

46.  Мікроскопічна будова легень. Ацінус – структурно-функціональна 

одиниця легень. 

47.  Поняття про аналізатори. Значення органів чуття як периферичної 

частини аналізаторів.  

48.  Слуховий аналізатор. Будова зовнішнього, середнього і внутрішнього 

вуха. 

49.  Зоровий аналізатор. Очне яблуко, його оболонки і камери. 

50.  Пренатальний розвиток організму. Постнатальний розвиток 

організму. 
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V. Список джерел для підготовки 

 

1. Шабатура М. Н. Біологія людини. Підручник для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 8 клас. / М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний. – 

Київ: Ґенеза, 2004. – 191 с. 

2. Вервес Ю. Г. Зоологія. Підручник для 7 класу середньої 

загальноосвітньої школи. / Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. В. Серебряков. – Київ: 

Ґенеза, 1998. – 293  

3. Матяш Н. Ю. Біологія людини. Підручник для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 9 клас / Н. Ю. Матяш, М. Н. Шабатура. – Київ: Ґенеза, 

2009. – 272 с. . 

4. Биологический энциклопедический словарь / [М. С. Гиляров, А. А. 

Баев, Г. Г. Винберг та ін.]. – Москва: Советская энциклопедия, 1989. – 892 с. –

(2) 

5. Трайтак Д. И. Биология: Справочные материалы / Д.И. Трайтак. – 
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