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І. Загальні положення.

Основним завданням вступного екзамену з біології є перевірка у 

абітурієнтів загальнотеоретичної підготовки з усіх розділів біологічної науки, 

знань основних закономірностей біології. Програма вступного екзамену включає 

основні теоретичні положення ботаніки, фізіології рослин, мікробіології, зоології, 

генетики, анатомії і фізіології людини і тварин, загальної екології та охорони 

природи, еволюційної теорії та інших розділів.

Методологічною основою теоретичного курсу біології є структурно - 

функціональні рівні організації організму та еволюційна ідея розвитку, тому 

абітурієнти повинні показати знання біології як науки, що вивчає організм на всіх 

рівнях його структури в послідовності еволюційних процесів -  від найбільш 

простих груп, що знаходяться на нижніх щаблях еволюції, до найбільш складних, 

еволюційно - просунутих груп.
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ІІ. Організаційно-методичні рекомендації.

Вступний екзамен для зарахування на перший курс здійснюється у письмовій

формі по екзаменаційному білету, що включає 25 тестових завдань. Оцінювання

здійснюється за 200-бальною шкалою. Мінімальний прохідний бал -  100.

Нараховування балів відбувається наступним чином: 8 балів за кожну

правильну відповідь на тестові завдання.

Абітурієнт повинен:

• характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та теорії, 

біологічні явища і процеси;

• 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, організменому, 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; виявляти наслідки 

впливу шкідливих звичок на організм;

• 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.
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ІІІ. Перелік питань з окремих дисциплін та список літератури для 

підготовки до вступних випробувань

Біологія -  система наук про живу природу. Історичний нарис розвитку 

біології. Предмет та завдання біології. Система та класифікація біологічних наук. 

Рівні організації та структурні рівні живої матерії, їх порівняльна характеристика. 

Уявлення про сутність життя. Основні ознаки живої матерії: живлення, дихання, 

подразливість, рухливість, виділення, розмноження. Значення біології для 

сільського господарства, промисловості, медицини.

Хімічні компоненти живого. Елементи, що містяться в живих організмах. 

Вода та мінеральні солі. Біологічне значення води.

Нуклеїнові кислоти. Генетичний код та його властивості. Особливості 

структури, властивості, реплікація ДНК. Геном, особливості будови вірусного і 

клітинного геномів. Регуляція активності генів. АТФ та її значення.

Вуглеводи. Загальні особливості будови. Синтез вуглеводів. Біохімія 

фотосинтезу.

Білки. Будова та функції. Ферменти. Синтез білка в клітині: транскрипція, 

трансляція. Роль т-РНК, р-РНК та і-РНК в біосинтезі білка.

Ліпіди. Будова та функції.

Клітина -  елементарна одиниця живого. Основні положення клітинної 

теорії. Особливості будови клітин прокаріот та евкаріот. Системні уявлення про 

організацію клітини. Клітинний цикл. Диференціація клітин.

Рослинні тканини. Прості та складні тканини. Покривні тканини: епідерма, 

перидерма, ритидом. Основні тканини. Механічні тканини. Провідні тканини: 

флоема та ксилема. Тваринні тканини. Сполучна тканина. Скелетна тканина: 

хрящова, кістна. Трофічна тканина. Кров. Лімфа. Формені елементи крові. 

М ’язова тканина. Нервова тканина.

Ботанічна, зоологічна та бактеріологічна номенклатура. Бінарна система. 

Таксони. Системи органічного світу. Домени органічного світу: віруси, 

архебактерії, евбактерії, евкаріоти. Неклітинні форми життя. Поняття про віруси,
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фаги, плазміди. Прокаріотичні організми. Загальна характеристика архебактерій, 

бактерій та синьозелених водоростей. Евкаріотичні організми.

Гриби та грибоподібні організми. Особливості будови, живлення, 

розмноження, екології. Життєві цикли, чергування ядерних фаз у грибів.

Водорості. Життєві цикли водоростей. Походження, філогенетичні зв'язки, 

напрямки еволюції водоростей.

Вищі судинні спорові рослини. Рівно- та різноспорові рослини.

Вищі судинні насінні рослини. Загальна характеристика відділів голонасінні 

та покритонасінні. Цикл розвитку голонасінних та покритонасінних. Спорогенез 

та гаметогенез у насінних рослин.

Еволюція життєвих циклів рослин. Адаптації вищих рослин до життя на 

суші. Лінії еволюції рослин.

Одноклітинні тварини. Багатоклітинні безхребетні тварини. Загальна 

характеристика типів безхребетних. Паразити людини, умови зараження та 

боротьба з ними. Комахи як пануюча група безхребетних суходолу. 

Характеристика основних рядів комах.

Багатоклітинні хордові тварини. Основні риси організації класів: 

головохордові, хрящеві риби, кісткові риби, плазуни, амфібії, птахи, ссавці. 

Специфічні риси організації хордових тварин. Зв’язок організації хребетних з 

етапами їх морфоекологічної еволюції. Філогенетичне дерево хордових.
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IV. Список джерел для підготовки до іспиту з біології

1. Адріанов В.Л. Короткий тлумачний словник, 6-11, Либідь, 1999.

2. Александров Ю.И. и др. Психофизиология. -  СПб.: Питер, 2001. -  550 с.

3. Александровская О.В., Радостина Т.Н. и др. Цитология, гистология и 

эмбриология. -  М.: Агропромиздат, 1987.

4. Анохіна В.С., Бурко Л.Д., Захаревская Г.И. Эксперимент и наблюдения на 

уроках биологии. -  Мн.: БелЭн, 1998. -  208 с.

5. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. -  М.: Просвещение,

1983.

6. Биология. Библиографический справочник. -  К.: Наук. Думка, 1984. -  815 

с.

7. Бугай О.В., Іллічеві Л.С., Перевір свої знання з загальної біології. 10-11 

класи. -  Х.: Скорпіон, 2000. -  64с.

8. Вихренко А.С. Робочий зошит з біології учня 10 класу. -  К.: Школяр, 1999. 

-  112с.

9. Вихренко М.А. та ін. Тестові завдання. Біологія (посібник), 6-11, Школяр,

1998.

10. Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка. -  К.:

Фітосоціоцентр, 2004. -  476 с.

11. Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В.,Загальна біологія (посібник), 10-11. -  Світ 

дитинства, 1997.

12. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. Учебник для ун-тов. Изд. 6-е, 

перераб и доп. -  М.: Высшая школа, 1975.

13. Зуй В.Д. Тестові завдання. Біологія (посібник), 10-11, Вирій, 1999. -  336 с.

14. Кулев А.В., Общая биология. 10 класс: Метод. Пособие. -  СПб.: 

«Паритет», 2001. -  224с.

15. Кулев А.В., Общая биология. 11 класс: Метод. Пособие. -  СПб.: 

«Паритет», 2001. -  192 с.

16. Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека. -  М.: Просвещение, 1979.

17. Кучеренко М.Е. та інші. Біологія: завдання та тести. У 2-х частинах. -  К.:
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Генеза, 1993.

18. Кучеренко М.Е., та ін. Загальна біологія (підручник), 10-11. К.: Генеза,

1998.

19. Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. 

І. Архегоніати. -  К.: Фітосоціоцентр, 1997. -  136 с.

20. Мотузний В.О., Біологія (посібник), 6-11. -  К.: Вища школа, 1996.

21. Мусієнко І.І. Фізіологія рослин. -  К.: Вища школа, 1995. -  503 с.

22. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. Учебник для студентов 

биологических факультетов пед. ин-тов. Изд. 3-е, перераб. и доп. -  М.: 

Просвещение, 1975.

23. Наумов С.П. Зоология позвоночных. -  М.: Просвещние, 1982 .

24. Наумов С.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. Т I. -  М.: Высш. шк.,

1979.

25. Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. ІІ. Покритонасінні. -  К.: 

Фітосоціоцентр, 1997. -  272 с.

26. ОвчинніковС.О. Збірник задач і вправ з біології, 10-11. -  К.: Г енеза, 2000.

27. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в средней школе. - , К., 

Рад.школа, 1976. -  182с.

28. Подласный И.П. Педагогика. -  М., ВЛАДОС, 1кн., 2 ч., 1999.

29. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини 

(посібник), 10-11 кл. -  К.: Наукова думка, 1995.

30. Соколова Б.Х. 120 задач по генетике (с решениями). -  М.: Центр РСПИ, 

1991-88с.

31. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка: Анатомія і 

морфологія рослин. -  К.: Вища школа, 1995. -  384 с.

32. Тыщенко В.П. Введение в теорию эволюции. -  СПб.: Издательство С- 

Петербургского университета, 1992.

33. Физиология человека. -  В 3-х т. / Под. ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. -  М.: 

Мир, 1999.
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34. Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин. -  К.: Вища школа, 2003. -

463 с.

35. Шухова Е.В., Охріменко А.М., Лишенко І.Д., Виговський С.М. Задачі і 

вправи з біології. -  К.: “Рад.школа”, 1981. -  103с.

36. Щербак Г.Й. та ін. Зоологія безхребетних: підручник: у 3-х книгах. -  Т.1. -  

К.: Либідь, 1995.

37. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. -  М.: Высшая школа,

1981.
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V. Інтернет-ресурси програми з підготовки до вступних випробувань.

1. http://bioword.narod.ru/

2. http://www.biodan.narod.ru/

3. http://www.cryptoz.narod.ru/

4. http://mebicinform.net

5. http://www.chat.ru/~plife/inbex.htm
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