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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вст}цЕого екзамену з бiологii включае найважливiшi роздiли ТаКИХ

бiологiчних дисциплiн як ботанiка, мiкологiя, фiзiологiя рослин, загfuIIьна екологiЯ,
мiкробiологiя з основами вiрусологii та iмунологii, зоологiя, еволюцiйне вчення, анатомiЯ

людини, фiзiологiя людини i тварин, генетика з оQновами селекцii, гiстологiя з основами

цитологiТ та ембрiологii.
основниМ завданняМ фахового атестацiйного 9кзамену е перевiрка у абiтурiентiв

загаJIьнотеоретичноТ пiдготовки з ycix роздiлiв бiологiчноi науки, знань оQновIlих

закономiрноотей бiологii та BMiHb застосовувати ix у сал,rоотiйнiй практичнiй дiяЛЬНОСТi

фахiвця в галузi бiологii.
Абimурiенmu пов uHHi знаmа:

- ocHoBHi lrоняття бiологiТ;
- ocHoBHi iсторичнi етапи розвитку бiологiчних наук;
- yKpaiHcbKi та латинськi назви основних TaKcoHiB та видiв;
- види, занесенi до Червоноi книги Украiни;
- видатних вчених-бiологiв i природодослiдникiв XIX,XXI ст,;

- сучасну систематику тваринного та рослинного cBiTy;
_ ocHoBHi види тварин та рослин, ix поширення, бiологiю, роль у бiоценозах та IIракТичне

значення;
- ocHoBHi принцитrи охорони природи на сучасному етапi. МСОП i його ролЬ В oxopoHi

довкiлля;
- суrасний piBeHb розв'язання генетико-еволюцiйних i генетико-медичних проблеМ;
- характеристики будови, екологii, розмноження основних груп грибiв i рослин;
- географiчне положення рослин на Землi;
- фiлогенетичнi зв'язки мiж окремими таксонами рослинного cBiTy;

- основну номенклатуру, принципи класифiкацii, звОязки з iншими науками;
- загальнi ознаки, що характеризують тип, пiдтип, клас тощо;
- фiлогенетичнi зв'язки в системi тваринного та рослинного cBiTy;
_ загальнi закономiрностi прочесiв регуляцii i функuii живого органiзму;
- ocHoBHi фiзiологiчнi процеси рослинного органiзму;
- енергетику та хiмiзм фотосинтезу;
- шляхи дихального обмiну та ix видозмiни;
- способи pyxiB у роOлин;
- фiзiологiчнi основи стiйкостi рослин;
- рiзноманiтнiсть видiв тварин як вiдображення рiзного способу життя i рiзного ступенЯ

еволюцiйного розвитку;
_ особливостi iндивiдуального та еволюцiйного розвитку окремих груп тВариН;

- корелятивнiсть як один з напрямкiв еволюцiйноi методологii;
- еволюцiю систем органiв у безхребетних i хребетних тварин;
- особливостi iндивiдуального розвитку (фiлогенезу) тварин;
- молекулярнi ти цитологiчнi основи спадковостi i мiнливостi органiзмiв;
- ocHoBHi антропометричнi та лабораторнi показники щодо людини;
- вплив рiзноманiтних факторiв на функцii фiзiологiчних систем органiв;
, фiзiологiчнi особливостi органiзму людини i тварин;
- ocHoBHi процеси життсдiяльностi клiтин;
- особливостi функцiй органоiдiв клiтин;
_ загальнi закономiрностi прочесiв транспорту речовин, енергетичного обмiну, регУляцii;
- сучаснi положення клiтинноi диференцiацiТ та детермiнацii.
- вплив екологiчних факторiв на живi органiзми.

Дбimурiенmu пованнi волоlimu mакulпu навачкамu mо умiннямu:
_ умiння володiти основами системного пiдходу до аналiзу складних явищ;
- аналiзувати особливостi органiзацii спадкового апарату i бiлок синтезуючоi системи



клiтини як основних мiсць локалiзацii проuесiв перетвор9ння генетичноi iнформацii на
полiпептид;

- розумiти органiзацiю геному та принципи його функцiонування;
- пояснювати принципи едностi структури i функцii;
- визначати дiагностичнi ознаки видiв, родiв, родин та iнших систематичних категорiй,
- знаходити риси спорiдненостi та вiдмiнностi мiж окремими таксонами, здiйснювати

порiвняльно-анатомiчну характеристику;
- розпiзнавати таксони за сукупнiстю морфоанатомiчних ознак;
- розпiзнавати та визначати представникiв мiоцевоi фауни безхребетних та хребетних;
- застоаовувати ocHoBHi закони дiалектичного матерiалiзму в поясненнi феномену

антропогенезу;
- орiентуватися в заходах по збереженню рiзноманiтностi;
- робити узагальнення та висновки з вивченого теоретичного матерiалу та за

результатами експериментальних дослiджешь;
критЕрIi оцlнювАння

Пiд час оцiнювання вiдповiдей вступникiв рекомеЕдусться користуватись такими
критерiями:

ЗМIСТ ПРОГРАМИ
Змiстовий модуль I. Бiологiчна складова

загально-бiологiчнi питання
Видатнi бiологи i природодослiдники XIX-XXIoT. (Ламарк, ,Щарвiн, Мендель, Бер,

Вавiлов, Павлов, Сеченов, Павловський, Скрябiн,,Щогель, Рулье, Северпов О.М., Северuов
М.О., Мензбiр, Сушкiн, Ковалевеький Б.О., Ковалевський 0,0, Шмальгаузен, Макаревич,
Берм, Грдимек,,,Щаррел, Акiмушкiн та iH,). OcHoBHi етапи розвитку бiологiТ в cBiTi.

Ботанiка
Типи провiдних тканиш, ix формування. Уявлення rtро еволюцiю трахеальних

елементiв. Розвиток ситовидних трубок та ix булова. Роль прокамбiю та камбiю в
yTBopeHHi провiлних тканин. Прото- i метафлоема, прото- i метаксилема. Вторинна
ксилема та вторинна флоема.

Найголовнiшi напрямки морфологiчноi еволюцii рослин. Збiльшення поверхнi
стикання iз зовнiшнiм середовищем. Спiввiдношення величини i форми, Виникнення

Бали Критерii оцiнIовання

190_200

Знання, вмillня й навички абiтурiента повнiстю вiдповiдають вимогам
програми. BiH виявляе мiцнi й глибокi знання з бiологii; вiльно
вiдповiдае на ускладненi запитання, з використанням мiжпредметних
зв'язкiв; вiльно розв'язуе бiологiчнi вправи i задачi рiзного рiвня
складностi; встановлюс причинно-наслiдковi зв'язки.

175-189

PiBeHb знань абiтурiента достатнiй. BiH самостiйно вiдтворюе бiльшу
частину навчItльного матерiалу з бiологii, застосовуючи необхiдну
термiнологiю; розкривас суть бiологiчних понять; знае, ocHoBHi
положення бiологiчноi науки, допускаючи у вiдповiдях неточностi;

розв'язуе простi типовi бiологiчнi вправи i задачi, порiвнюс бiологiчнi
об'екти, явища i прочеси живоi природи, встановлюс вiдмiнностi мiж
ними,

160-]'74
Абiтурiснт виявля€ задовiльнi знання
характеризус загальнi ознаки бiологiчних
окремих бiологiчних понять.

фактичного матерiалу,
об'сктiв; дае визначення

100-159 В ycix iнших випадках знання, вмiння й навички абiтурiента оцiнюються
як незадовiльнi.



багатоклiтинностi i диференцiацiя тiла, Полярнiсть, гiлкрання, симетрiя. PiBHi
морфологiчноi органiзацii тiла рослин.

Способи розмЕоження нижчих i вищих рослин. Клiтини та органи розмцоження.
Щикли вiдтворення, чергування поколiнь та ядерних фаз. Подвiйне заплiднення квiткових

рослин та його бiологiчна роль.
Генеративнi органи рослин. Виникнення рiзноспоровостi як передумова розвитку

квiткових рослин. Визначення квiтки, Функцii i походження оцвiтини (чашечки та
вiночка), тичинок i маточки.

Мiкроспорогенез та мегаспорогенез. Зародковий мiшок та його розвиток. Плоди за
походженням оплодня.

Поняття про нижчi рослини, особливостi булови вегетативного тiла (Ta;roMy). PiBHi
морфологiчпоi органiзацii тiла (одноклiтинний, колонiальний, багатоклiтинниil,
неклiтинний) та типи морфологiчноi структури тiла (амебоiдна, кокоiдна, монадна,
пальмелоiдна, нитчаста, рiзнонитчаста, пластинчаста, паренхiмна, сифона.rrьна,

харофiтна). Булова клiтини. Пiгменти, типи живлення. Хроматична адаптацiя.
Еволюцiя типiв розмноження водоростей, варiанти циклiв вiдтворення, Екологiя

водоростей, екологiчнi групи.
Загальна характеристика вищих рослин (Embriobionta). Уявл9ння про тrоходження

вищих рослин, еволюцiя життевого циклу вищих рослин. Гаметофiтна та спорофiтна лiнii
еволюцii: особливостi життевого циклу мохоподiбних та папоротеподiбних,
Рiзноспоровiсть як етап оволюцii наземних рослин. Особливостi циклу вiдтворення
рiзноспорових плаунiв та папоротей.

Загальна характеристика вiддiлу Голонасiннi (Рiпорhуtа).Життевi форми
голонасiнних, географiчне поширення. Особливостi морфологiчноi та анатомiчноi будови,

цикли вiдтворення. Особливостi булови гаметофiтiв, запилення та особливостi
заплiднення. Мiкротамегаспорофiли. Будова насiнного зачатку. Утворення насiння та його
бiологiчне значення. Подiл па класи (HaciHHi папоротi, Саговниковиднi, Бенетитовиднi,
Гiнкговi, Хвойнi, Гнетовиднi).

KBiTKoBi рослини (Маgпоliрhl.tа)як вищий етап еволюцii наземних рослин. Загальна
характеристика. Своерiлнiсть морфологii, aHaToMii, бiохiмiТ вегетативних органiв. Ifикл
вiдтворення. KBiTKa, Рiзноспоровiсть. Особливоотi будови гаметофiтiв. Подвiйне
заплiднення, Насiння, плiд, бiологiчне значення плоду. Проблеми походження квiтки.
мiсце i час виникнення покритонасiнних, iх можливi прелки, Принципи класифiкацii
покритонасiнних.

Явище симбiозу в рослинному cBiTi, його суть, значення, види. Симбiотичнi зв'язки
водоростей та грибiв (лишайник), грибiв та кореневих систем вищих рослин (мiкориза,
типи мiкориз), азотофiксуючих цiаней та паIIоротей, азотофiксуючих бактерiй та KopeHiB

бобових рослин (бульбочковi бактерii), водоростей та безхребетних тварин.
Мiкологiя.

I_{apcTBo Гриби - Mycota. Специфiчнi риси грибiв: будова вегетативного тiла,
клiтини, особливостi метаболiзму, хiмiчний склад. Еволюцiя вегетативного тiла грибiв.
Живлення, екологiчнi групи, Особливостi розмноження грибiв. Еволюцiйнi тенденцii
статевого розмноження. Принциtrи класифiкачii грибiв. Вiддiли грибiв, Нижчi i вищi
гриби,

загальна екологiя
Факmорu сереdовuu4с, Понятгя про екологiчнi фактори. Сила дii факторiв. Бiотичнi,

бiотичнi та антропогеннi фактори, Взасмодiя факторiв. Обмежlточий фактор.
Найважливiшi екологiчнi фактори: свiтло, температура, вологiсть. OcHoBHi шляхи
адаптацii живих органiзмiв до змiн умов навколишнього середовища. Принципи
екологiчноi класифiкацii органiзмiв.

OcHoBHi сереdовuu4а э!сummя на Землi. Чотири ocHoBHi середовища життя: наземно-
повiтряне; вода; rрунт; живi органiзми як середовище життя.



Специфiка водного середовища. OcHoBHi адаптацiТ до цього фактору. Кислотний та
свiтловий режими,

Особливостi наземно-повiтряного середовища життя. Адаптацii до життя на сушi у
зв'язку з низькою густиною повiтря. Едафiчний фактор в житгi рослин i тварин.

Грунт як аередовище iснування. Специфiка rрунту як трьохфазноi системи.
Екологiчнi групи грунтових тварин за ступенем зв'язку з грунтом.

Грунт як приклад середовищ4 яке створюеться життедiяльнiстю органiзмiв. Живi
органiзми як середовище iснування. Спеuифiка умов життя внутрiшнiх паразитiв. iх
ocHoBHi екологiчнi адаптацii.

Бiоmuчнi взаемовidносltнu. OcHoBHi типи бiотичних зв'язкiв, специфiка ik виявлення
в мiжвидових та внутрiшньовидових вiдносинах.

Вiдносини типу хижак-жертва, паразит-хазяiЪ. Конкуренчiя. Мутуалiстичнi
вiдносини, Симбiоз. Коменсалiзм. Нейтра-пiзм,

Популяцii. Поняття популяuiT в екологii. OcHoBHi характеристики популяцiй.
Структура, динамiка та бiотичний потенцiал популяцiй. Гомеостаз популяцiй. Регуляцiя
чисельностi популяцiй,

Бiоценозu. Поняття про бiоuенози, Фiтоценоз, Бiотоп. Трофiчнi, топiчнi та iншi
зв'язки органiзмiв в бiоценозi. Поняття про екологiчну нiшу.

Структура бiоценозiв. Принциповi риси структури бiоценозу як надорганiзменноi
системи.

Бiосфера, Поняття про бiосферу, В,I.Вернадський. Межi бiосфери.
Стабiльнiсть бiосфери. !инамiчний характер стабiльностi та Ii регуляторнi

механiзми. OcHoBHi бiологiчнi цикли бiосфери.

Мiкробiологiя з осIIовами вiрусологii та iмуннологii
Сrпрукmурна орzанiзацiя прокарiоmuчноi' клimuнu. Морфологiя i ультраструктура

прокарiоти.п-tоi клiтини, Прокарiоти i еукарiоти. Форми i розмiри бактерiй. Будова,
хiмiчний склад i функчii компонентiв прокарiотичноi клiтини. Поверхшевi структури
бактерiальноi клiтини: оболонка) капсула, джгутики i ворсинки (фiмбрii). Протопласт
(цитоплазматичнi мембрани, цитоIIлазма, цитоплазматичнi включення).

Клiтинна оболонка. Будова, хiмiчний склад i функчiТ оболонки бактерiальноi
клiтини. Фарбування бактерiй за Х,Грамом. Периплазма у грамнегативних бактерiй.
Прокарiоти без клiтинних оболонок: протопласти, сферопласти, L-форми.

Генетичний апарат прокарiотичноi клiтини. Нуклеоiд, особливостi його будови.
Плазмiди. Значення плазмiд.

Капсули i слизовi чохли, Хiмiчций склад i функuii слизових капсул i чохлiв.
Щжгутики. Булова i характер розмiщення джгутикiв на поверхнi бактерiальноi

клiтини, Механiзм руху бактерiй за допомогою джгутикiв, iншi види руху бактерiй
(спiрохети, мiксобактерii, нитчастi бактерiТ тощо). Таксиси у прокарiотiв,

Ворсинки (фiмбрii). Будова, типи i функцiТ ворсинок. CTaTeBi фiмбрii. Мембрани.
Щитоплазматична мембрана (ЦПМ), ультраструктура i хiмiчний склад, рiдинно-мозаiЧна
модель ЦПМ. В"ди внутрiшньоцитоIIлазматичних мембраш. ФушкцiТ ЦПМ прокарiот.

Щитоплазма. Внутрiшньоклiтиннi структури; нуклеоiд, рибосоми, м9зосоми,
хроматофори, хлоросоми, фiкобiлiсоми, аеросоми, карбоксисоми. Запаснi поживнi
речовини: полiсахариди (глiкоген, гранульоза тощо), вуглеводневi гранули, полi-В-
оксимасляна кислота, лiпiди, воски, полiфосфати (волютин).

Включецня продукти клiтинного. метаболiзму: cipKa, карбонат кальцiю,
параспор€lJIьнi кристалоподiбнi включення, R-тiльця тощо.

принциповi особливостi будови прокарiотичноi клiтини.
Роль мiкроорганiзмiв в природi i сучасному життi людського суспiльства (сiльське

господарство, харчова промисловiсть, медицин4 ветеринарiя, бiотехнологiя, геологiя,



гiдрометалургiя тощо). Мiкробiологiя - основа суrасноi бiотехнологii, OcHoBHi напРЯМИ,

проблеми i перспективи розвитку бiотехнологii (гепноi iHжeHepii) в XXI ст.

Роль мiкроорганiзмiв у колообiгу речовин в природi, yTBopeHHi корисних копалиш,

покращеннi родючостi rрунтiв, водного i повiтряного басейнiв вiд шкiдливих забруднень,

регулюваннi газового складу атмосфери.
взаемовidносuнч лиiкроореанiзл,tiв у л,tiкробiоценозах mа з iнu,tu*tu эtсuвu^4u

орzанiзмамl;, Взаемовiдносини мiж мiкробшли: симбiоз, метабiоз, коменсалiзм, сателiзм,

антагонiзм, паразитизм, Антибiотики. Продуценти антибiотикiв. Механiзм дii
антибiотикiв.

днтибiотикорезистентнiсть бактерiй. Рослиншi антибiотики фiтонциди.
використання мiкробних препаратiв для боротьби з шкiдниками рослин (бiологiчний

метод).
Взаемовiдносини прокарiот з рослинами. Мiкрофлора ризоплани та ризосфери.

Позитивний та негативний вплиВ мiкроорганiзмiв на рослини. Фiтопатогеннi
мiкроорганiзми, Поняття про мiкоризу, Епiфiтна мiкрофлора рослин.

взаемовiдносини прокарiот з людиною та тваринами. Нормальна мiкрофлора.

Мiкроорганiзми шкiри, poToBoi порожнини, шлунково-кишкового тракту, дихальних
ц1n"*iB та iнших систем органiв. Патогеннi мiкроби. Iнфекцiя. Токсини. Найпоширенiшi
iнфекцiйнi хвороби людини, тварин i рослин.

Вiрусолоziя. Вiдкриття неклiтинних форм життя - BipyciB, Природа i походження
BipyciB, морфологiя i структура BipyciB. Хiмiчний склад BipyciB. КультивраННЯ BipyciB

рослин i тварин. Репродукцiя BipyciB. Продуктивна iнфекцiя, вiрогенiя i абОртиВНа

iнфекuiя. Бактерiофаги.
Щикл репродукцii BipyciB. Вiрусний канцероген.
НайпошиРенiшi BipycHi хворобИ рослиН (тютюнова мозаiка, мозаikа картоплi,

жовтянищя цукрових бурякiв, стовбур помiдорiв та iH.) i заходи боротьби З НИМИ.

BipycHi хвороби людини i тварин: грип, Kip, епiдемiчний полiомiелiТ, BicПa, ЧУМа ХХ
столiття - снIД (синдром набутого iмунодефiциту), яЩУР, сказ тощо. Профiлактика та

боротьба з вiрусними хворобами,

Фiзiологiя рослин
жuвлення рослuн Карбонол,t, (фоmосuнmез). Значення фотосинтезу у природi, його

космiчна роль. Типи вуглецевого живлення.
листок - основний орган фотосинтезу. Щифузiя вуглекислого газу в лиатку. Поняття

про лифузiйнi опори, ix фiзична суть та бiологiчне значення.- 
Пластиди рослинного органiзму. Хлоропласти - мiкроструктури, що здатнi до

самостiйного фотосинтезу. Субмiкроскопiчна булова хлоропластiв, хiмiчний склад, по-

ходження в онтогенезi та фiлогенезi, iх напiвавтономнiсть.
Пластиднi пiгменти: хлорофiлИ, каротинОiди та фiкобiлiни. ix фiзичнi, хiмiчнi та

оцтичнi властивостi. Бiосинтез хлорофiлiв, картиноiдiв, фiкобiлiнiв.
Енергетика та хiмiзм фотосинтезу. Фотосинтез як процес поеднання свiтлових i

темнових реакцii. Значення окремих дiлянок сонячного апектру для фотооинтезу.
Свiтлова фаза фотОсинтезу. ФотофiзиЧний та фотохiмiчний етапи. PiBHi збудження

молекули хлорофiлу. Поняття про фотосистеми, реакuiйнi центри i фотосинтетичнi
одиницi, Локалiзацiя, булова та функuiонування першоi фотосистеми. Щиклiчний
трашOпорт електронiв. Фотосинтетичне фосфорилювання, механiзм утворення АтФ
(гiпотеза П,Мiтчела), Локалiзацiя, булова i функчiонування другоi фотосистеми.
Нециклiчний транспорт електронiв. Фотолiз води, утвореЕня НАflФНz та видiлення

кисню. Пролукти свiтловоi стадii фотосинтезу та шляхи ix використання.
Темнова стадiЯ фотосинтезу, iсторiя Ii вивчення. ооС-З"-шлях 

фотосинтезу (цикл

M.Ka;rbBiHa). Фази карбоксилювання, вiдновлення, регенерацii. Повний баланс "с_3"_
шляхузасВоеннЯ вуглекислого газу. "С-4"-шлях фотосинтезу. Праui М,.Щ.Хетча, С.Г.Слека



Г.I.Корчака,LА.Тарчевського та Ю.С.Карпiлова. Особливостi rторвинного
карбоксилювання в клiтинах мезофiлу та вторинного - в клiтинах обкладки. Перевага i
недолiки "C-4u фотосинтезу порiвняно з "С-З"-шляхом засвоення. Темнова фаза
фотосинтезу сукулентiв. Фотодихання, його особливостi та фiзiологiчне значення,

Залежнiсть фотосинтезу вiд рiзних факторiв: зовнiшнiх iнтенсивностi та
спектрального складу свiтла, концентрацii вуглекислого газу, температури, концентрацii
кисшю, мiнерального живлення; водопостачання; внутрiшнiх - онтогенезу листка, BMicTy
асимiлятiв та хлорофiлу (асимiляцiйне число), BMicTy води в листку, стану вiдкритостi
продихiв.

Продукти фотосинтезу: первиннi, промiжнi, кiнцевi. Фотосинтетичний коефiцiент,
Фотосинтетичне утворення вуглеводiв, бiлкiв, жирiв та органiчних кислот. Транспорт
асимiлятiв в рослинi. Коефiцiент корисноi дii зелених рослин.

luхання рослuн.Поняття про шляхи видiлення енергiй з органiчних речовин, де вона
накопичилася в процесi фотосинтезу. .Щихання та бродiння, ефект Пастера, flихання як
окис}IювчIльно-вiдновнi процеси. Роботи О.М.Баха, О,I.Паладiна та Г.Вiланда, Субстрати
дихання. .Щихальний коефiцiент. Шляхи дихального обмiну.

,Щихотомiчний шлях дихання. Локалiзацiя, особливостi, значення. Анаеробна фаза
дихання (глiколiз), його етапи. Субстратнефосфорилювання. Зв'язок дихання з бродiнням
за С.П.Костичевим. Аеробна фаза дихання, it стадii (окиснювальне-декарбоксилювання
пiровиноградноi кислоти, цикл трикарбонових кислот, електроно-транспортний ланцюг).
Окиснювальне фосфорилюванЕя та нефосфорилююче окиснення,

Глiоксилатний цикл - один з етапiв глюконеогенезу.
Апотомiчний (пентозофосфатний) шлях дихального обмiну: Хiмiзм, особливостi,

значення.
,Щихання - центральна ланка метаболiчних процесiв рослинного органiзму.
залежнiсть iнтенсивностi дихання вiд умов навколишнього середовища (свiтла,

температури, концентрацii кисню та вуглекислого газу в повiтрi, мiнера-шьного живлення,
водопостачання) та внутрiшнiх факторiв,

Рухu рослuннuх орzанiзлtiв. Класифiкацiя способiв ру<у. Внутрiшньоклiтиннi рухи,
таксиси, верхiвковий picT, pocToBi рухи (тропiзми i HacTii), тургорнi рухи, пасивнi
механiчнi рухи. Геотропiзм, фототропiзм, гiдротропiзм, хемотропiзм, термотропiзм,
тигмотропiзм, PocToBi HacTii: фотонастii, TepMoHacTii. Тургорнiнастii: HiKTiHacTi,
тигмонастii, xeMoHacTii та сейсмонастii. Фiзiологiчна природа ростових pyxiB. Значення

фiтогормонiв у ростових рухах. Фiзiологiчна природа pyxiB.
Фiзiолоziчнi ocHoBu сmiйкосmi рослuн. Стiйкiсть рослин - адаптивне пристосування

до умов iснування. Поняття про стреси, ik рiзноманiтнiсть. Стресори.
Види стiйкостi: посухостiйкiсть, жаростiйкiсть, холодостiйкiсть, морозостiйкiсть,

зимостiйкiсть, солестiйкiсть, газостiйкiсть, радiостiйкiсть, стiйкiсть до нестачi кисню та
iнфекцiйних захворювань. Загартування рослин.

Зоологiя
Пidцарсmво оdноклimuннi mварuнu,Спосiб життя i поширення одноклiтинних.

XapaKTepHi риси будови i життедiяльностi одноклiтинних, Полiфункuiональнiсть клiтин
найпростiших. Симетрiя в одноклiтинних. Оболонки, Тх будова, Органели руху
одноклiтинних. I-{итоплазма i ядро як ocHoBHi частини тваринноi клiтини, iх булова i
функuii. Типи дiлення ядер. Фiбрилярнi структури. Органели, що забезпечують пронеси
живлення, травлення, видiлення, осморегfляцii. Рiзнi типиживлення, Розмноження
одноклiтинних. Життевi та ядернi цикли. Iнцистування одноклiтинних в гrриродi. Система
одноклiтинних. OcHoBHi види.

Тuп Кiльчасmi черви. Бiльш високий piBeHb органiзацii та активностi кiльчастих
червiв в порiвняннi з плоскими i круглими червами. Сегментацiя тiла (метамерiя), як
основна риса органiзацii. Гомономна i гетерономна сегментацiя. Вiддiли тiла. Будова



окремого сегмента. Поява органiв руху - параподiй. Виникнення, розвиток, будова i
функцii целома. Щиференuiацiя вiддiлiв травноi системи. Виникнення органiв дихання.
Кровоносна система. Ускладнення органiв видiлення i HepBoBoi системи, Органи чуття,
Особливостi розмноження та розвитку, Подiл типу на пiдтипи i класи. OcHoBHi види,

Тuп Членuсmоноzi. Особливостi органiзацii, що характеризують тип членистоногих,
Ускладнення сегментацii внаслiдок формування вiддiлiв тiла i членистих кiнцiвок.
Походження кiнцiвок. Об'еднання сегментiв в тагми. Булова та розвиток кутикулярного
хiтинiзованого зовнiшнього скелету у водних i наземних членистоногих. Мускулатурц
руiовий апарат i ру*" членистоногих. Кiнцiвки та iх походження, Порожнина тiла. Травна
система, fi диференцiацiя у рiзних груп. Органи дихання водних i наземних
членистоногих, ik походження. Рiзнi способи дихання. Кровоносна система, рiзний piBeHb

розвитку у рiзних груп членистоногих; ii зв'язок з дихаJIьною системою. Рiзнi типи i
функuii органiв видiлення членистоногих. Нервова система: ускладнення та диференцiацiя
вiддiлiв головного мозку; ендокринний апарат; прогр9сивний розвиток органiв чуття i
специфiчнi риси ix булови. Поширення членистоногих в природi, Кiлькiоть видiв та ix
значення в природi та для людини. Принципи подiлу типу на пiдтиши. OcHoBHi види.

Наdклас Рuбu. Характеристика риб, як гIервинно водних щелепоротих. Розвиток ше-
леп i парних кiнцiвок. Прогресивнi морфофiзiологiчнi особливостi риб. Порiвняльно-
анатомiчний огляд органiзацii хрящових i кiсткових риб. CyracHa класифiкацiя. OcHoBHi
таксони, представники. Вищи, занесенi до ЧервоноТ книги Украiни. Мiсцевi види.

Клас Зел,tновоOнL Загальна характеристика класу, Морфологiчнi гrеретворення у
зв'язку з виходом на сушу i пристосуванням до водно-наземного способу життя,
Особливостi будови Функцiонування найважливiших систем органiв, Суласна
клаоифiкацiя. OcHoBHi таксони, представники. Види, занесенi до Червоноi книги Украiни.
Мiсцевi види.

Клас Плазунu. Характ.еристика плазунiв як нижчих aMHioT; вiдмiннiсть aMHioT вiд
анамнiй. Особливостi будови i функцiонування найважливiших систем органiв. Сцецифiка
морфологiчноi органiзацii у рiзних груп рептилiй. CyracHa класифiкацiя, ocHoBHi таксони,
представники. Види, занесенi до Червоноi книги УкраТни. Мiсцевi види.

Клас Пmахи. Загальна характеристика птахiв як прогресивноi гiлки видих хребетних
пристосованих до польоту. Анатомо-морфологiчнi i функцiональнi особливостi основних
систем органiв. Сучаснi уявлення про механiзм дихання птахiв. Полiфункцiональнiоть
ДИХаЛЬноi сисТеми. Cl"racHa класифiкацiя, ocHoBHi таксони, представники. Види, занесенi
до Червоноi книги Украiни. Мiсцевi види.,

Клас Ссавцi.ЗаrаJIьна характеристика ссавцiв як найбiльш високоорганiзованих
хребетних тварин. OcHoBHi прогресивнi риси органiзацii. Анатомо-морфо-фiзiоiогiчний
огляд головних систем органiв. Специфiка i адаптивнi риси в будовi Bcix систем органiв у
рiвних ссавцiв в зЕlлежностi вiд способу шиття, кормовоi спецiалiзацii тощо.

Сучасна класифiкацiя, ocHoBHi таксони, представники. Види, занесенi ло Червоноi
книги Украiни. Мiсцевi види.

Фiлоzенеmuчнi зв'язкt] л,ti)tс рiзнuittu muпа]чtu mа класамu безхребеmнuх. OcHoBHi
напрямки та етапи еволюцii безхребетних тварин. Особливостi будови, якi вказують за ту
чи iншу фiлогенетичну спорiдненiсть мiж окремими таксонами. Прогресивнi i тупиковi
лiнiI в еволюцii безхребетних. Причини сучасного iснування як високоорганiзованих, так i
примiтивних груп тварин.

Фiлоzенiя хорdовuх mварuн. OcHoBHi напрямки еволюцii хордових: тварин:
прогресивнi i тупиковi лiнii в еволюцii. " Гiпотези поход}кення хордових, Розвиток
лаЕцетника - основа для розумiння рiзллих етапiв фiлогенii хордових тварин. Щвi гiлки в

розвитку черепних: безщелепнi та щелепоротi, Вихiд хребетних на сушу i зв'язанi з цим
морфофiзiологiчнi перетворення. Рiзноспрямованiсть еволющii земноводних.
Рiзноманiтнiсть давнiх плазунi i причини ik вимирання. OcHoBHi лiнii еволюцii птахiв i
ссавцiв; рис органiзацii, якi забезпечили прогресивну еволюцiю ссавцiв.



Похоdэюення баzаmоклimuннuх. Гiпотези Е,Геккеля, I.Мечнiкова,
О.Захваткiна, A.I.IBaHoBa на походження багатоклiтинних,

погляди

Гепетика з основами селекцii
Менdелiвське успаdкування, Особливостi гiбридологiчного методу Г, Менделя.

Генетична символiка. Мопогiбридне схрещування. Поняття про гени i алелi. Гомозигот-
HicTb i гетерозиготнiсть. Типи алельноi взаемодii генiв (домiнантнiсть i рецесивнiсть,
неповне домiнування, кодомiнування, наддомiнування). Закон одноманiтностi гiбридiв
першого поколiння i закон розщеплення. ,Щигiбридне та полiгiбридне схрещування.

Закон Еезалежного комбiнування ознак та його обмеження. Щитологiчнi основи
менделiвського розщеплення, Умови, якi забезпечують прояв менделiвських
закономiрностей. Статистичний характер розщеплення.

Принципи спадковостi, якi випливають iз законiв успадкуванЕя, вiдкритих
Г.Менделем.

Взаелиоdiя неалельlluх zенiв. Типи взаемодii неалельних генiв (комлементарнiсть,
епiстаз, полiмерiя, модифiкацiйний вплив). Особливостi успадкування кiлькiсних ознак.

Вплив зовнiшнiх умов на реалiзацiю генотиIIу, Плейотропна дiя гену. Щискретнiсть i
цiлiснiсть генотипу.

Генеmuка сmаmi. Зчеплене iз сmаmmю успаdкування, Бiологiя cTaTi. Аутосоми i
cTaTeBi хромосоми. Гомогаirлетна та гетерогаметна (або гемiгаметна) стать. Прогамний,
епiгамний та сингамний способи визначення cTaTi. Фактори, що забезпечують статеве

розмноження в органiчному cBiTi,
Хромосомний механiзм визначення cTaTi. Розподiл статевих хромосом пiд час

мейозу. Статевий хроматин, Iнактивацiя статевих хромосом у жiночоi cTaTi.

Нерозходження статевих хромосом у людини. Iнтерсексуальнiсть. Щиференuiацiя cTaTi i
роль гормонiв у цьому процесi. Балансова теорiя визначення cTaTi.

Спiввiдношення статей i проблема його регуляцii. Практичне значення регуляцii
спiввiдношення статей. Приролне i штулне перевизначення cTaTi. Успадкування ознак,
зчеплених iз отаттю.

Зчеплення zенiв. KpociHzoBep. XapaKTepHi особливостi зчеlrленого успадкування"
Повне i неповне зчешлення. Явище хiазматипii та кросинговер. Методика визначення
частоти кросинговеру, Типи кросинговеру.

Генетичнi та цитологiчнi докази кросинговеру. Група зчеплення. Закон Т.Г.
Моргана, Визначеннi локалiзацiТ генiв у хромосомах. Генетичнi карти. Порiвняння
генетичних i цитологiчних карт хромосом,

Значення кросiнговеру в еволюцii та селекцii. OcHoBHi положення хромосомноi
Teopii спадковостi Т.Г.Моргана.

Молекулярнi ocHoтl] спаdковосmi. Прuроdа 2ена, Мiкроорганiзми як об'екти
генетичних дослiджень. Прототрофнiсть та ауксотрофнiсть. Резистgнтнiсть. Виявлення i
аналiз бiохiмiчних мутащiй у прокарiот. Метод вiдбиткiв, метод селективних середовищ,
Концепцiя О'один ген - один фермент", i'i аучасна оцiнка,

Рекомбiнацiя генетичного матерiшrу у мiкроорганiзмiв. Трансформацiя та докази
генетичноI ролi ДНК, Кон'югацiя у бактерiй. Плазмiди. Звичайна та змiшана

реконструкцiя фагiв та BipyciB.
Еволюцiя уявлень про ген. Класичне та сучасне уявлення про ген. Функuiональний

критерiй алелiзму (uис-транс-тест). Внутрiшньогенна рекомбiначiя,
Сучаснi уявлення про структурЕо-функцiонаJIьну природу гена. Типи генiв.

Iнтронно-екзонна структура генiв у eyKapioT. Надлишковiсть ДНК. Гiовторення.
нестабiльнi генетичнi елементи.

Реалiзацiя генетичноi iнформацii. Специфiчна послiдовнiсть нуклеотидiв .ЩНК як
основа кодування спадковоi iнформацii. Булова ДНК та механiзм ii реплiкаuii.
Транскрипцiя. Типи РНК в клiтинi фибосомна, iнформативна, трансгtортна). Процесiнг i



сплайсинг, Трансляцiя. Генетичний код та його властивостi. Бiосинтез бiлка в рибосомах
та значення в цьому процесi нуклеiЪових кислот,

Регуляцiя активностi генiв. Регуляцiя транскриtrцii та модель оперону у прокарiот.
Регуляцiя сплайсингу i трансляцii.

Мiнлuвiсmь, ii прuчuнu i меmоdu вuвчення. Класифiкачiя форм мiнливостi
(комбiнативна, мутацiйна, онтогенетична, модифiкачiйна). Спадкова мiнливiсть
органiзмiв як основа еволюцii.

Мутацiйна мiнливiсть. Класифiкацiя мутачiй. ABToHoMHicTb клiтин у ходi
мутацiйного пронесу.

Молекулярнi механiзми мутагенезу, Геннi мутацii, Множинний алелiзм. Репарацiя

.ЩНК та iншi механiзми захисту генетичного MaTepia-rry вiд мутацiй.
XpoMocoMHi мутачii.

Еволюцiйне вчення та бiогеографiя
Вud i вudоуmворення, Рiзноманiтнiсть органiчноi прироли. Види - форми iснування

живоТ природи. CyracHe уявлення про вид.
Критерii виду (морфологiчний, фiзiолого-бiохiмiчний, геЕетичний, еколого-

географiчний). Специфiка застосування цих критерiiв у зоологii, ботанiцi та мiкробiологil
Структура виду. Полiтипiчна концепuiя виду. Пiдвиди, екологiчнi i бiологiчнi раси

та iшшi внутрiшньовидовi груIIування. Структура популяцiй.
Видоутворення як iсторичний процео. Значення розселення виду, географiчноi,

екологiчноi та фiзiологiчноi iзоляцii в цьому процесi. OcTpiBHa iзоляцiя. Правило
динамiчноi рiвноваги. Алопатричне у видоутвореннi. Роль апомiксису в yTBopeHHi видiв.

Морфолоziчнi закономiрносmi фiлоzенезу. Теорiя фiлембрiогенезу О.М.Северцова.
Способи (модуси) здiйснення фiлембрiогенезу (аноболiя, девiацiя, архалакси).

Сучасний стан проблеми взасмозв'язку iндивiдуального та iсторичного розвитку.
Гомологiчнi i аналогiчнi органи. Адаптивна радiацiя. Принципи фiлогенетичноi

змiни. Мультифункцiональнiсть органу. Головна i другорядна функцiI органу. Кiлькiсна
змiна головноi функцiI органу: принцип iнтенсифiкацii (змiни) органiв (Н,Клейненберг),
принцип зменшення числа функцiй (О,М,Северчов). Якiсна змiна головноi функцii органу:
lrринцип розширення функцiй (Л.Плате), принцип змiни функцiй (Ч.Щарвiн, А,Щори),
явище олiгомеризацiI гомологiчних органiв i його еволюцiйне значення (в.о.!огель).
Рудиментацiя i редукцiя органiв, кореляцiя i координацiя органiв; ix еволюцiя.

Прогрес i регрес в еволюцii. Шляхи бiологiчного прогресу за О.М.Северцовим:
ароморфоз (морфо-фiзiологiчний прогрес), iдiоадаптацiя, загальна дегенерацiя (морфо-

фiзiологiчний регрес), ценогенез. Зв'язок мiж рiзними натlрямами бiологiчного прогресу,
Сuнmеmuчна mеорiя еволюцii. Синтетична теорiя еволюцiя (ocHoBHi гtостулати).

Вклад вiтчизняних та зарубiжних вчених у fi встановлення.
Розвumок орzанiчноzо cBimy. OcHoBHi етапи в розвитку життя на Землi. PaHHi 9тапи

розвитку життя (архейська i протерозойська ери). Виникнення статевого прочесу i
фотосинтезу. Походження багатоклiтинних тваринних органiзмiв (теорiя фагоцители
I,I.Мечнiкова). Розвиток життя в палеозойську еру. Вихiд рослин на сушу. Вихiд тварин
на сушу, Розвиток життя в мезозойську еру. Розвиток життя в кайнозойську еру. OcHoBHi
ароморфози.

Загальнi закономiрностi макроеволюцii. Закон необоротностi еволюцii. Фактори, якi
визначають швидкiсть еволюцii груп органiзмiв. Проблема вибирання груп тварин i
рослин. Еволюцiя як дiалектичний розвиток,"'

Бiоаеоzрафiчне районування. Принциrш бiогеографiчного районування. Критерii
видiлення бiоценотичних i бiофiлотичних регiонiв, OcHoiBHi бiоми i царства суходолу.

Анатомiя людини



Скелеm mа йоzо сполучення. Скелет як частина опорно-рухового апарату. KicTKa як
орган. Булова KicToK, ik форма. Окiстя i значення його в живленнi кiстки. Iннервацiя i
васкуляризацiя кiстки. Щiльна й губчаста речовини та iх значення. Кiстковий мозок.
KicTKoBa тканина, остеон. Класифiкацiя KicToK.

Сполулення KicToK, Види зрощення KicToK за допомогою сполrlноi, хрящовоi та
KioTKoBoi тканини. Булова суглобiв i oci обертiв, Вивихи.

Кiстки тулуба та Тх сцолучення. Фiлогенез та онтогенез осьового скелету. Поняття
про кiстковий сегмент.

Булова хребцiв, ребер i грулини. Хребет i грудна клiтка як цiла КонститУцiйнi
особливостi грулноI клiтки. Особливостi булови хребта дiтей, що утрудЕюють тривале
стояння. BiKoBi змiни скелета тулуба. Вплив умов життя на його судову.

Кiстки кiнцiвок i iх сполучення. Скелет вiльних кiнцiвок i поясiв - плечового й
т€lзового; зберiгання в них рис будови кiнцiвок примiтивного наземного хребетного.

Кiстки верхньоi кiнцiвки, ix сполуrення, oci обертання суглобiв. Будова скелета руки
у зв'язку з пристосуванням до праui. Кiстки нижньоi кiнцiвки, ix сполучання, oci
обертання суглобiв, Пристосування скелета нижньоi кiнцiвки до прямоходiння. Онтогенез,
BiKoBi та oTaTeBi особливостi скелета кiнцiвок.

Вивчення вiкових особливостей скелета на живiй людинi антропометрiя,

рентгеноскопiя; iх значення для об'ективноI оцiнки загального фiзичного розвитку дiтей,
Значення вивчеЕня скелета в практицi протезування.

Мозковий та лицевий вiддiли. Фiлогенез. Похiднi зябрових дур. BiKoBi та cTaTeBi

особливостi черепа. OcHoBHi форми черепа, Критикарасизму при вивченнi черепа.
М'язова сuсmеJиа, М'язи - активна частина опорно-р)хового апарату тiла. Поняття

про м'язову тканину. МОяз як орган, Форма м'язiв. Щопомiжнi апарати м'язiв i ix роль.
Булова мОязiв,

Специфiчнi особливостi опорно-р}хового апарату людини. Постава, i Гi анатомiчна i

функuiональна основа. Особливостi розвитку скелета i мускулатури нижньоi кiнцiвки в

зв'язку е пристосуваIIням до вертикального положення тiла. Склепiння стопи i
плоскостопiсть, Рука як орган працi. Прогресивне диференцiювання скелета i мускулатури

руки в зв'язку за трудовою дiяльнiстю. Вплив професiТ на будову руки. Анатомо-

функuiональнi передумови для формування постави в шкiльному вiцi.
Hympou4i. Загальний огляд внутрiшнiх органiв, подiл iх на системи; закономiрнiсть

ix будови; слизовi оболонки, залози (ik будова, класифiкацiя), м'язовi оболонки, серозний
покрив.

Серознi порожнини тiла i ix розвиток (черевна порожнина; плеврirльна порожнина та
iH.). Парастеральний i вiсцеральний листки серозних порожниш. Топографiя внутрiшнiх
органiв.

Сиотема органiв травлення. Фiлогенез. Загальна характеристика. Ембрiогенез.
Гiстологiчна судова стiпки травного шляху в цiлому i за вiддiлами. BiKoBi особливостi,

Ротова порожнина, ii стiнки. Слиннi залози i iх протоки. Зiв i пiднебiннi мигдалини.
Зуби молочнi й постiйнi, TepMiH ix прорiзування i змiна в людини. Зубна формула.

Глотка, Ii дiлянки, порожнина й cTiHKa. Сполучення глотки. Перехрестя дихального i
травного TpaKTiB, мигдалинки; лiмфоiдне кiльце глотки, його значення.

Шлунково-кишковий тракт. Стравохiд. Шлунок, його булова i топографiя,
мiкроскопiчна булова його стiнки. ToHKi кишки; дванадцятиIIала кишка; протоки, що в неi
вiдкриваються; брижова частина тонкоi кишки, вiдношення до очеревини. Жовчнi
протоки i жовчний Mixyp, Особливостi кровоносноi системи печiнки.

Товста кишка, ii вiддiли; будова, топографiя, вiдношення до очеревини. Особливостi
булови слизовоi та м'язовоi оболонок. Ф}ткцiональне значення рiзних вiддiлiв шлунково-
кишкового тракту. Очеревина, fi значення. Брижi, сzuIьники.

Система органiв дихання. Розвиток i загальна характеристика. Носова порожнина, ii
топографiя, подiл на дихальну i нюхову частики, фракцii. Гортань, fi- хрящi, суглоби,



зв'язки, м'язио порожнина. Подiл порожнини гортанi та пристiнок, область голосовоi
щiлини i пiдв'язковий простiр. Гортань як орган голосоутворення. Гiгiена голосу в перiод
статевого дозрiвання.

Трахея й бронхи, Легенi, ix топографiя, частки, поверхнi, KopiHb i ворота.

Розга:tуження бронхiв у легенях. Мiкроскопiчна булова легень. Ацiнус - структурно-

функцiональна одиниця легенi, Особистостi кровообiгу в зв'язку з функцiсю газообмiнУ,
Механiзм дихання. Плевра, ii листки, порожнина. Середостiння: органи, що складають
передне i задне середостiння.

BiKoBi особливостi булови органiв дихання. Вплив фiзичних pyxiB i тренування на

розвиток дихальноi сиотеми.
Система органiв сечовидiлення. Розвиток i загальна характеристика нирок. Нирки,

форма, положення, фiксачiя, вiдношення до очеревини. KipKoBa i мозкова речовини нирки.
Мiкроскопiчна будова. Нефрон - структурно-фукнцiональна одиниця нирки, Особливостi
кровопостачання нирки. Сечоводи, сечовий Mixyp, сечовидiльний кана,т i сфiнктер, ix
будова, значення й BiKoBi особливостi.

Чоловiчi cTaTeBi органи. Розвиток. Ясчка. Сiм'явивiдна lrротокао сiм'яний канатик,
Опущення ясчкiв в мошонку, затриманЕя цього процесу (крипторхiзм, монорхiзм).
Передмiхурова залоза (простата) i сiм'янi мiхурui. Сечостатевий канал i печеристi тiла.
BiKoBi особливостi чоловiчоi cTaTeBoi системи. Аномалii розвитку чоловiчих статевих
органiв.

Жiночi cTaTeBi органи, iх ембрiогенез та загальна характеристика. Яечники, маточнi
труби, матка, ix будова, вiдношення до очеревини i зв'язки, Щiвоча перетинка. BiKoBi й
циклiчнi особливостi. Булова жiночоi статевоТ системи. Плацента, Аномалii розвиткУ
жiночих статевих органiв. Молочна залоза.

Суduнна сuсmелlа. Значення судинноi системи. Фiлогенез кровоносноi системи.
Розвиток органiв кровообiгу. Жовчний, плацентарний та легеневий кровообiг. Подiл

судинноi системи на кровоносну i лiмфатичну.
Кола кровообiгу. Мiкроuиркулярне русло. ApTepii, вени, капiляри; булова ix cTiHoK.

Рефлексогеннi зони. Закономiрностi розмiщення та розгалуження судин. Значення
анастомозi в i колатер€rльного кровообiгу,

Серце, його форма, стiнки, порожнини, клапани. Серчевий м'яз, його особливоотi та
iннервацiя. Провiдна система серiя. Власшi судини серця. Навколосерцева сумка.
Топографiя серця у зв'язку з вертикальним положення тiла.

Сулини малого кола кровообiгу. Легеневий стовбур, його гiлки, функцiя i
топографiя. Легеневi вени.

ApTepii i вени великого кола кровообiгу. Гiлки дуги аорт, грулноi i черевноi аорТи.

Системи BepxHboi i нижньоi порожнистих вен.
Розвиток серця. Кровообiг плода. Особливостi серцево-судинноi системи дитини.
Органи кровотворення та iMyHHi системи. Кiстковий мозок i його розподiл в

ембрiональнiй i постембрiона_шьний перiод розвитку. Вилочкова залоза (тимус). Лiмфоiлнi

регiонарнi скупчення. Селезiнка, ii будова i функчii.
Нервова сuсmел4а, Загальна характеристика нервовоi системи. Значення нервовоi

частини тканини. Нейрон, нервове волокно, рецептори, ефектори та синаптичнi
закiнчення" Нейроглiя, Cipa й бiла речовина мозку. Рефлекс як основний принцип

дiяльностi нервовоi системи. Проста та складна соматична дуга, ланцюги нейронiв та
HepBoBi центри. Зворотнi реакцii та роль рефлекторних кiлець.

Головний мозок. Ембрiогенез i BiKoBi вмiни вiддiли головного мозку. Ретикулярна

*"О'аТ;3i##;"стива 
головного мозку як продовження с,'инного мозку (замiжжя),

.Щовгастий мозок; його морфологiя та розташування cipoi та бiлоi речовини.
Заднiй мозок; морфологiя мосту, мозочка i його нiжок. Топографiя сiроi та бiлоi

речовини. Четвертий шлуночок мозку, ромбовидна ямка.



Середнiй мозок. Морфологiя нiжок мозку пластинки чотиригорбкового тiла;
РОзмiщення cipoi i бiлоi речовини. Червоно-ядерне-спинномозковий шляхи, бiчна петля.
Водопровiд мозку. Значення середнього мозку.

Кiнцевий мозок, Морфологiя великих пiвкуль, iх частки, борозни i закрутки,
Фiлогенез великих пiвкуль у зв'язку з кортикаJIiзацiею функцiИ, Булова бiчних шлуночкiв.

Кора, [r мiкроскопiчне булова. Бiла речовина пiвкуль. Пiдкорковi (базальнi) ядра:
смугасте тiло, огорожа i мигдалеподiбне ядро; ix значення.

Автономца нервова система, ii анатомiчнi i функцiональнi особливостi. Рефлекторна
ДУга аВтономноi HepBoBoi системи. СимпатичниЙ вiддiл aBToHoMHoi нервовоi системи;
його центральнi нейрони. Симцатичний стовбур; симгIатичнi вузли, нерви i сплетiння.
Парасимпатичний вiддiл автономноi нервовоi системи; його центральнi нейрони. Шляхи
виходу lrарасимпатичних волокон на периферiю; ix вузли i зони iHHepBauiT.

Фiзiологiя людини i тварин.
Фiзiолоziя збуdасення. Подразливiсть ти подразЕики. Поняття бiоелектричних

реакцiй, подразнення i подразники, Адекватнi i неадекватнi подразники. Класифiкацiя
пОдразникiв по ix характеру i силi. Використання електричного подразника в
експериментilJIьних фiзiологiчних дослiдженнях.

Збудливiсть та збудження. Визцачення збудливостi i збудження.
Збудливi тканини. Нервово-м'зовий препарат як об'скт вивчення закономiрностей

протiкання процесу збудження, Значення процесiв збудження в дiяльностi живих
органiзмiв.

IСторiя вивчення i способи реестрацii бiоелектричних явищ. Iсторичнi данi про
вивчення бiоелектричних явищ. Дослiди Гальванi, Маттеучi, Щюбуа-реймона. Поняття
СТРУМУ спокою, однофазшого i двохфазного cTpyMiB дii, Ресстрацiя бiоелектричних явищ
за доtrомогою струнного гальванометра i катодного осuилографа. Мiкроелектродна
TexHiKa дослiджень.

Механiзм бiоелектричних явищ. Особливостi проникливостi мембрани, визначають
iснування мембранного IIотеншiалу спокою. Величина мембранного потенцiалу спокою
для рiзних збудливих структур.

Уявлення про HepBoBi центри. Особливостi проведення збудження нервовими
центраА,Iи, хiмiчними синапсами та центраJIьною нервовою системою.

Фiзiолоziя HepBoBo| сuсmел4u, Значення нервовоi систgми, iT розвиток, методи
ДослiДження. Роль I.М.Сеченова i LП.Павлова в розвитку уявлень про функцii мозку.
Поява в процесi еволюцii основних органiзмiв нервовоi сигналiзацii. OcHoBHi етапи
розвитку нервовоi системи в процесах фiлогенезу i оштогенезу,

Рефлекс, як основний акт HepBoBoi дiяльностi, Визначення рефлексу. Загальна схема
рефлекторноТ дуги, Поняття про рефлекторнi ланцюги i р.ц.rr""вне поле рефлексiв,
Моносинаптичнi i полiсинаптичнi д}ги. Класифiкацiя рефлексiв.

Координацiя функцiй оргаллiзму. Iнтегративна функцiя нервовоi системи, if роль в
органiзацii, вiдповiдноТ реакцii органiзму. OcHoBHi принципи координацii: загальний
кiнцевий шлях, зворотнiй зв'язок, домiнанта, iррадiацiя та iндукцiя, рецепрокнiсть та
iнше. Вчення А.А.Ухтомського про домiнанту. Перебудова координацiйних вiдношень.

EHdoKpuHHi залозu. Поняття про ендокриннi залози i гормони. Внутрiшня секрецiя
ендокринних з€lлоз. Методи вивчення залоз внутрiшньоi секрецiI. Значення гормонiв iх
СТРУКТУра, механiзм дii. Взасмодiя залоз внутрiшньоi секрецii. Види стресових cTaHiB.
концепцiя стреса Г.селье. Загальний афптацiйний сидром i його стадii, Роль
глюкокортикоiдiв в органiзацii адаптацiйного синдрому, CTaTeBi гормони кори
наднирникiв. Значення мозкового шару наднирникiв, Гiпер- i гiпофункцii наднирникiв.

Гiстологiя з основами цитологii та iмунологii



Клimuнна mеорiя, Найважливiшi положення клiтинноi Teopii, Значення клiтинноi те-
opii. Cyracнe трестування клiтинноi TeopiT i клiтини як структурноi i функцiональноi
одиницi життя. OcHoBHi напрями вивчення клiтини у сучаснiй цитологii,

Сmрукmура i функцii' клimuн. Плазматична мембрана. Хiмiчний склад i молекулярна
органiзацiя. OcHoBHi функцii плазматичноi мембрани, Роль цлазматичноi мембрани у
клiтиннiй проникностi, в явищах пiноцитозу i фагоцитозу. Активний i пасивний рух ioHiB
через клiтиннi мембрани. Теорiя проникностi. Роль плазматичноi мембрани у
мiжклiтинних контактах, Простi контакти.,Щесмосоми.

Енdоплазtпаmuчнq cimKa (енdоплазмаmuчнuй реmuкулум). Загальна характеристика
будови i локалiзацiя у клiтинi. Гранулярна ендоплазматична ciTKa. Ультраструктура.
Булова мембрани ендоплазматичноi сiтки. Зв'язок iT з ядерною оболонкою.

Дпараm Гольdэtсi (пласmuнчасmuй комплекс). Iсторiя вiдкриття. Мiкроскопiчна i
субмiкроскопiчна будова апарата Гольджi. .Щiктiосоми. Хiмiчний склад. Лока-пiзацiя У
клiтинi. OcHoBHi функцii.

MimoxoHdpii', Iсторiя вiдкриття, Загальна будова, форма, розмiр i локалiзацiя
мiтохондрiй у клiтинi. Ультраструктурна побудова мiтохондрiальних мембран, матрикса.

,Щикшii мiтохондрiй, Значення мiтохондрiй в енергетичному обмiнi клiтини, в синтезi i
накопиченнi АТФ. Шляхи накопичення енергiТ в клiтинi; анаеробний глiколiз i
окислювальне фосфорилювання,

Пласmudu. Хлоропласти рослинних клiтин, ik морфологiя, хiмiчний склад i розвиток,
Ультраструктурна побудова i функuiТ хлоропластiв. Хлоропласти як фотосинтезуюЧа
система рослинноi клiтини. Уявлення про процес фотосинтезу.

Клimuннuй поdiл,Подiл прокарiотичних клiтин. Мiтоз еукарiотичних клiтин, фази.
Механiзм p)D(y хромосом у мiтозi. Типи мiтозу. Ультраотруктура i хiмiчний склад.

Щитокiнез тваринних i рослинних клiтин.
Мейоз, Мiсце мейозу у життсвому uиклi органiзму. Перший i другий подiл меЙозУ.

Фази мейозу i ix характеристика. Найважливiшi шроцеси, якi проходдть у профазi першого
мейозу: кон'югацiя, кросинговер, редукцiя кiлькостi хромосом. Значення кросинговеру У
явищах iндивiдуальноi мiнливостi органiзмiв, безперервнiсть хромосомного набору при
мейозi. Вiдмiннiсть мейозу вiд мiтозу, Типи мейозу.

Тканuнu mварuн i люduнu. OcHoBHi типи тканин тварин i людини.

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ

Фаховий iспит з бiологii rrроводиться у письмовiй формi.
Кожен BapiaHT вкJIючас 4 питання теоретичного змiсту. Кожне завдання оцiнюетьоя

вiдповiдною кiлькiстю балiв, якi в clMi становлять 100. Для переходу до шкали вiд 100 до
200 балiв до отриманоТ суми додаеться 100 балiв.

Зразок завдань для фахового випробування:

(ЗАТВЕРДЖУЮ>
Голова приймальноi KoMicii
НДУ iMeHi Миколи Гоголя

#:;t;iТ"o',
i

завдання для фахового випробування з бiологii
Галузь знань: 01 ОсвiтаДIедагогiка

Спецiальнiсть: 014.05 Серелня ocBiTa (Бiологiя та здоровОя людини)

форма навчання: денна, заочна
освiтнiй ступiнь: магiстр



1. ФакторИ середовища. Поняття про екологiчнi фактори, Сила дii факторiв,

Бiотичнi, абiотичнi та антропо..rr,i фактори. Взаейодiя факторiв, Найважливiшi

екологiчнi фактори: свiтло, температура, вологiсть,

2. CTpyKTypHu ор.u"iruцiя прокарiоirrrЬi клiтини. Форми i розмiри бактерiй, Будова,

хiмiчний склад i функuii помпон,нriв прокарiотичноi клiтини,

3. Клас Земноводнi. Загальна характеристика кJIаау, Морфологiчнi перетворення у

зв'язку з виходом на сушу i пристосуванням до водно-наземного споообу життя,

Особливостi булови.
4, особливостi гiбридологiчного методу г. Менделя. Генетична символlка,

моногiбрио". 
- 

.iр.щування. поняття про гени i алелi, гомозиготнiсть i

гетерозиготнiсть. Закон одноманiтностi iiорилiв першого поколiння i закон

розщеплення.
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