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ПОЯСНЮВАЛЪНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування з бiологiТ складена вiдповiдно до

nporpuщ dHO з бiологiТ та включас найважливiшi роздiли шкiльних KypciB

nb.ryr. Хiмiчний склад, структура i функчiонування клiтин, Реалiзацiя

.пuд*о"Оi iнфоРмацii>, пЗапоrпо*iрностi спадковостi i мiнливостi>>,

<БiорiзнОманiття>, <Органiзм людини як бiологiчна система)), <<Основи

екологiТ i еволюцiйного вчення).
програма вступного випробування з бiологii орiентУетЬСЯ На ОВОЛОДiННЯ

уrr"*й закладiв загаJIьноi середньот освiти предметними вмiннями та

досягнення ними певних результатiв навчання щодо методiв наукового

пiзнання; основних положенъ бiологiчних законiв, правил, теорiй,

закономiрностей, гiпотез; cyTHocTi бiологiчних процесiв i явищ; будови

бiологiчНих об'екТiв; сучаСноi бiолОгiчноi термiнологii i символiки; умiння
пояснюВати, встановлювати зв'язки, скJIадати схеми, розпiзнавати бiологiчнi

об'скти по ix зображенню, класифiкувати, аналiзувати i робити висновки,

використовувати знання у пOвсякденному життi (обцрунтовувати правила

поr.дirпи у навколишньому середовищi, заходи профiлактики захворювань,

способи надання домедичноi допомоги).
Дбimурiенmu по в uHHi знаmu:

- фу*дчментальнi властивостi i функцii живого;

- piBHi органiзацii життя бiологiчних систем: молекулярний, клiтинний,

органiзмовийо екосистемний, бiосферний;
- методи дослiдження дослiджень у життi людини;

- методи дослiджень в бiологii;
- значеннЯ понятЬ i TepMiHiB: система, бiосистема, моделюванн,I,

монiторинг;
_ макроелементи, в тому числi органогеннi елеменТи, бiОЛОГiЧНУ РОЛЬ:

води, кисню, йонiв металiв;
- будовУ, ocHoBHi властивостi та функцiТ бiлкiв, вуглеводiв, лiпiдiв (на

пЪикладi жирiВ та фосфОлiпiдiв), нуклеТнових кислот, ДТФ;

- оiобливостi просторовоi органiзацii бiлкiв, нуклетнових кислот,

полiсахаридiв;
- ролЬ хiмiчних зв'язкiв (ковалентнi, йоннi, водневi), гiдрофобноi

взаемодiт в структурнiй органiзацii макромолекул ;

- властИвостi та принЦипи фунКцiонування ферментiв;
- роль АТФ в енергозабезпеченнi;
- методи дослiдження клiтин;
- булову i функцii компонентiв клiтини;
- хiмiчний склад клiтинноi мембрани;
- особливостi органiзацiI клiтин eyKapioTiB;

; H:'#-fi 'ffi Jý."#J?iT n.p *ou.ni та ре ал iз ацii сп адко в от i н ф ормацiт;

значення стабiльностi карiотипу для iснування виду;

причини вiдмiнностей у буловi клiтин рослин, тварин, грибiв.



- cyTgicTb i значення: процесiв анаболiзму, катаболiзму; пiдготовчого

етапу розщеплення органiчних речовин; глiколiзу; бродiння; кисневого

етапу розщеплення органiчних речовин; фотосинтезу; хемосинтезу;

- роJIъ ферментiв у забезпеченнi процесiв обмiну речовин;
- д*"рела карбонУ Для авто_ i гетеротрофних органiзмiв;
- джеРеJIа оргаНiчниХ речовин для гетеротрофних органiзмiв;

- булову гена;
- особЛивостi органiзацii геному гlро- та еукарlотlв;
- ролЬ ферменТiв у забезпеченнi процесiв транскрипцii i трансляцii;

- методи генетичних дослiдженъ;
- ocHoBHi закономiрностi функчiонування генiв у прокарiотiв та

eyKapioTiB;
- значення понятЬ i TepMiHiB: алель, генотип, фенотип, домiнантний

аJIель, рецесивНий алелЬ, гомозиГота, гетерозигота, чиста лiнiя, гiбрид.

- правило чистоти гамет, закони одноманiтностi гiбридiв першого

пъколiння (домiнування), i розщеплення, незаJIежного комбiнування

ознак, iх статистичний характер.
- промiжниЙ характеР успадкування (неповне домiнування);
- кодомiнування на прикладi визначення груп KpoBi людини;

- цитоЛогiчнi основи законiв спадковостi Г. Менделя;
- причини вiдхилень при розщепленнi за фенотипом вiд типових

кiлъкiсних спiввiдношень, встановлених Г. Менделем;
- типи взаемодiТ алелiв одного та рiзних генiв;
- джерела комбiнативноi та мутацiйноi мiнливостi,;
- причини модифiкацiйноi мiнпивостi;
- причини виникнення мутацiй;
- методи i завдання селекцii, оообливостi селекцiт рослин, тварин,

мiкроорганiзмiв;
- сучасну систему органiчного cBiTy;

- сучаснi принципи науковоТ систематики органiзмiв;

- ocHoBHi таксономiчнi одиницi;
- хiмiчНий склаД, особпивостi булови та вiдтворення BipyciB;

- мехаНiзми прОникненнЯ BipyciB в органiзми людини, тварин, рослин,
бактерiй та шляхи виходу Bipycy iз клiтини;

_ будову клiтини прокарiотiв, особливостi ОргаНiЗаЦii, ЖИВЛеННЯ,

дихання, розмноження прокарiотичних органiзмiв;

- особливостi будови клiтин рослин;
- типи рослинних тканин, iх будову i функцii;
_ бункЧiТ та буловУ вегетативних вегетативних i генеративних органiв

рослин;
- бiологiчне значеннlI подвiйного заплiднення, запилення, перlоду

спокою насiнини, особливостi будови насiнини однодольних та

ДВОДОJIЬНИХ РОСЛИН;
- рiзноМанiтнiсть рослин, розмноження росJIин;
- вiдмiнностi грибiв вiд рослин i тварин;



- обrрунтовувати заходи профiлактики вiрусних захворювань людини,

необхiднiсть глобального контролю за вiрусними iнфекцiями людини,

тварин i рослин в сучасних умовах;
- вiзуально розlriзнавати та характеризувати тканини рослин, тварин,

людини, вегетативнi i генеративнi органи рослин;
- вiзуалъно розпiзнавати та характеризувати органи i системи органiв

тварин, ,"a, проuоносноi системи, тип нервовоi системи, тип симетрiТ

тiла;
_ вiзуально розпiзнавати указаних представникlв тварин, xapaкTepнl

ознаки тварин наведених TaKcoHiB;

- зiставляти елементи булови тiла з представниками тварин на приклад1

указаних видiв;
- вiзуалъно розпiзнавати та характеризувати ендокринн1 залози,

складники kpoBi, велике i мале кола кровообiгу; рух kpoBi по судинах,

органiв дихання, травлення, видiлення, опорно-рухову систему,

ceHcopHi Qистеми пюдини;
- класифiкуватиекологiчнiчинники;
- розрiзr"r" статичнi та динамiчнi параметри популяцii, екологiчнi

стратегiТ популяцiй;
- характеризувати параметри популяцii;
- роЪрiЗ""r' типИ бiотичних зв'язкiв у бiоценозi; первиннi та вториннi

сукцесiТ;
- порiвнювати особливостi органiзацiт та функцiонування агроценозlв 1

природних екосистем;
- розрiзняти типи речовин бiосфери;
- 

"rд' 
забруднення довКiлля, джерелазабрулнення довкiлля;

- загаJIьнi закономiрностi формування адаптацiй;
- значеНня преаДаптацiЙ ,Ь ,rо.rЧдаптацiЙ в еволюЦiТ органiчного cBiTy,

ocHoBHi властивостi адаптацiй;
- розрiзняти аналогiчнi та гомологiчнi органи, рудименти та атавlзми,

способи видоутворення.
критЕрIi оцlнювАння

Вступне випробування проводитъся у виглядi тестування, Завдання

TecTiB складенi вiдповiдно до шкiльноi процрами i охоплюють весь

навчЕuIьний матерiал.

вiдповiдi оцiнюються за 200-бальною шкалою наступним чином:

тАБлиця

переведення тестових балiв, отриманих вступниками за виконання

тестових завдань з бiологii, у рейтингову оцiнку

(за шкалою 100 - 200 балiв)



- загальнi ознаки кишковопорожнних, плоских, круглих, кlльчастих

червiв, молюскiв, членистоногих, хордових, iх оаобливостi будови,

пръцесiв життедiяльностi, розмноження i розвитку, способу життя,

поведiнки;
- типи тканин органiзму л}одини; 

.

_ булову i функцiт кпiтин KpoBi, нервовоi, гумораJIьноi, опорно_рухово1,

кровоносноi, дихальноi, травноi, видiльноi систем;

- .rру*rуру i загальний принциlтроботи сенсорних системи;

- булову статевоi системи людини;
_ фунКцii статевих заJIоз, плаценти, етапи гаметOгенезу;

- екологiчнi чинники;
- закономiрностi впливу екологiчних чинникiв на живi органiзми;

- параметри екологiчноi нiшi;
- параметри популяцii;
- складовi, властивостi та характеристики екосистем;

- шляхи асимiляцii, передачi та розсiювання енергii в екосистемах;

- ocHoBHi бiоми землi;
- структуру i межi бiосфери;
- ключовi бiогеохiмiчнi цикли;
- cyTHioTb i значення концепцii стаJIого розвитку;
- cyTHicTb еволюцiйноi гiпотези ж,_Б, Ламарка;

- ocHoBHi положення еволюцiйноi TeopiT Ч, ,Щарвiна;

- ocHoBHi положення сучасноi синтетичноТ теорii еволюцiТ;

- рiзнi погляди на виникнення життя;

- причини i наслiдки дрейфу генiв;
- ,u*onoMipHocTi розподiлу алелiв в популяцiях;

- роль природного добору в адаптацiях до змiн шриродного.середовища.

дбimурiенmч повuннi волоdimч mакu.мu навuчкамu mа ууlння.чу:
- визначати правилънiсть застосування вказаних понять 1 термlнlв;

- розрiзняти piBHi органiзачii життя бiологiчних систем за iх
характерними рисами;

- BcTaнo"n-uur" взаемозв'язок мiж фiзико-хiмiчними властивостями та

бiологiчною роJIлю води;

- порiвнювати .щнК i рнК за хiмiчним складом i будовою;

- вiзуалъно розпiзнавати клiтини рослин, тварин та iх компоненти;

встановЛюватИ зв'язоК мiж булОвою Й функuiями компонентiв клiтини;

- записувати cyMapHi рiвняння процесiз фотосинтезу та дихання;

- порiвнюватplдиiurrr" i фотосинтез, бродiння i дихання;

- розрiзняти типи взасмодii алелiв одного гена;

- типиуспадкування ознакупюдини;
- визначати розподiл фенотипiв нащадкiв пiсля схрещування органlзмlв з

tIевними генOтипами;
- прогНозуватИ наслiдкИ застосування сучасних бiотехнологiй;

- оцiraвати переваги та можливi ризики використання генетично_

модифiкованих органiзмiв ;



тестовiбали
рейтинговаоцiнка

100-200

0 не склав
1 не склав
2 не склав
aJ не склав
4 не склав

5 не склав
6 не склав
7 не склав
8 не склав

не склав
10 100

11 104

I2 108

13 I|2
|4 116

15 1,20

1б |24
t7 128

тестовiбали
рейтинговаоцiнка

100-200

19 136

20 140

2| 144
22 148

2з t52
24 156

25 160

26 165

27 169

28 i 7 1

29 |14
30 178

31 |82
186

a1JJ t90
з4 194

з5 197

зб 200

ЗМIСТ ПРОГРАМИ

роздiл 1. Всryп. Хiмiчний складо структура i функчiонування клiтин,
Реалiзацiя спадковоi iнформачii.

Всryп. Фундамент€Lлънi властивостi живого. PiBHi органiзацiT життя

бiологiчних систем та ix xapakTepHi риси. Методи дослiджень в бiологiт.

Хiмiчний склаД клiтини. Класифiкацiя хiмiчних елементiв за TxHiM BMicToM

в органiзмах. Наслiдки недостатнъого або надлишкового надходження в

органiзм людини хiмiчних елементiв (I, F, Fе, Са, К) та способи усунення iх

нЪсrа"i. Органiчнi та неорганiчнi сполуки i iхня роль в органiзмi. Вода, ii
ocHoBHi властивОстi та роль в органiзмi. Вода як розчинник, гiдрофобнi i

гiдрофiлЬнi сполуки. Бiополiмери: поняття про iхню булову та конформацiю,

Вуглеводи: *о"о.ч*uр"д" фЙбоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза),

опi.о.ч*uриди (сахароза, лактоза), полiсахариди (крохмаJIь, целюлоза, хiтин,

глiкоген). O."o"ni Ъластивостi та функцii вуглеводiв в органiзмах, Лiпiди

(жири, воски, стероiдИ, фосфоЛiпiди). OcHoBHi властивостi та функцii лiпiдiв.

" op.urri.Max. Бiлки. дмiнокислоти як мономери бiлкiв, PiBHi структурноТ

органiзачii бiлкiв. Щенатурацiя i ренатурацiя бiлкiв, ocHoBHi бiологiчнi

функчii бiлкiв. Ферменти, iх властивостi та принципи функцiонування.
НуклеiнОвi кислоiи. БудоВа нуклеОтидiв. Будова та функчii днк, Принцип

комплементарностi. Нуклеотидна послiдовнiсть i поняття про ген,
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Властивостi ЩНК. рнк та ii типи (мРНК, рРНК, тРНК), АтФ, Роль АТФ в

енергозабезпеченнi.
структура та функцiонування еукарiотичних клiтин. Клiтина як

елементарна одиниця живого. Методи дослiдження клiтин, OcHoBHi

властивОстi i приНципИ будовИ еукарiотИчноi клiтини. Клiтиннi мембрани, iх

хiмiчний скJIад, структуРа, властивостi та ocHoBHi функцii, Транспортування

речовин через клiтиннi мембрани. Щитоплазма, iJ компоненти: цитоскелет,

органели та включення. Одномембраннi органели: ендоплазматична ciTKa,

апараТ Гольджi, лiзосомИ, вакуолi.,Щвомембраннi органели: мiтохондрii,

ппйr"д" (хлоро-, лейко - i хромопласт). Мiтохондрii: будова, функцiональна

роль. Хлороплuar"' будова" функцiон€Lльна роJIь хлоропластiв. двтономiя

ь,tirо*опrДрiи i хлороплаЬтiв У клiтинi. РибосоМи: будова, функцiонаJIьна роль,

Щентрiолi. ОрганЬли руху (д*.уrrпи, вiйки). Ядро: будова, функчiонаJIъна

роль. ХромосОми: хiмiчний склад, будова, функчiональна роль, Гаплоiдний i

диплоiдний набори хромосоМ. Гомологiчнi хромосоми. OcHoBHi стани

*роrо.оr: iнтерфазний некомпактний i надкомпактизацiя у процесi

клiтинного подiлу. Под"о."ня хромосом унаслiдок реплiкацii ДНК,
морфопо.iя надкомпактних /мiтотичних/ хромосом, Поняття про карiотип,

Ядерце, його функчiонаJIьна роль.
обйiн речовин i перетворення енергii. обмiн речовин (метаболiзм), його

загаJIьна характеристика. Сднiсть процесiв синтезу i розщеплення речовин в

органiзмi. Автотрофний i гетероiрофний :ипи живлення. Мiксотрофнi

органiзми. Розщеплення р".rо"r" в органiзмi (безкисневе, кисневе). Поняття

,rъо глiколiз, бродiння. Поняття npo клiтинне дихання, Мiтохондрiя як

енергетична станцiя клiтини.
Фоiосинтез. OcHoBHi процеси, що вiдбуваються у свlтлозалежних 1

свiтлонез€tлежних реакцiях /свiтловiй та темновiй фазоr/ фотосинтезу, Роль

хлорофiлу у свiтлозаJIежних реакцiях /свiтлова фаза/ отосинтезу,

знuчен"я фотосинтезу для iснування бiосфери. Поняття про хемосинтез,

збереження та реалiзацiя спадковоi- iнформацii, Гени, ik булова i

функцiоНальна роль. Мозаiчна будова гена eyKapioTiB (екзони та iнтрони),

поняття про геном. Транскрипцiя: матричний синтез молекул рнк, Поняття

про реryляцiю транскрипцii. Бiосинтез бiлкiв (трансляцiя). Генетичний код i

його ocHoBHi властивостi. Роль мРНК, тРНК i рибосом у бiосинтезi бiлка,

РеплiкацiЯ ЩНК: напiвкоНсерватиВний прИнцип, ПоняттЯ про репарацiю

шк. реплiкацiя шк i клiтинний цикл. Iнтерфаза i клiтинний подiл,

кiлъкiсть молекул шк i хромосом на рiзних стадiях клiтинного циклу,

Мiтоз, ocHoBHi процеси, що вiдбуваються пiд час мiтозу, Мейоз i його

особливОстi У ,ropi"""*rHi з мiтозом. Функцiональна роль мейозу. Поняття про

рекомбiнацiю дirк пiд час мейозу. Кросинговер, Утворення гамет i ixHe

об'еднання в зиготу пiд 
"ua 

.uпп'iд"arr"". Статеве розмноження, OcHoBHi

форми нестатевого розмноження органiзмiв (подiл шляхом мiтозу,

брунькування, розмноження спорами, вегетативне розмноження),

tндивiдуальний розвиток органiзму (онтогенез), Ембрiональний розвиток,

OcHoBHi етапи ембрiонального розвитку у хордових (дроблення зиготи,



утворення бластули i гаструли).Явище ембрiональноi iндукцiТ. Поняття про

диференцiацiю клiтин пiд час ембрiона-rrьного розвитку. Стовбуровi клiтини.

Пiслrязародковий розвиток у тварин та його ocHoBHi типи (непрямий та

прямий).
роздiл 2. Закономiрностi спадковостi i мiнливостi

генетика - наука про закономiрностi спадковостi i мiнливостi органiзмiв.
Класичнi методи генетичних дослiдженъ. OcHoBHi поняття генетики. OcHoBHi

закономiрностi функцiонування генiв у пpokapioTiB та eykapioTiB.

ЗаконоМiр"о*ri 
- 

спадкОвостi органiзмiв. Закономiрностi спадковостi,

встановленi Г. Менделем.
МетоД перевiркИ генотипУ гiбридних особин (аналiзуюче схрещування),

множиннu дiя генiв. Ознака як резупътат прояву багатьОХ ГеНiВ. ВЗаСМОДiЯ

генiв. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорiя спадковостi. Генетичнi

основи визначення cTaTi у рiзних групп органiзмiв. Хромосомне визначення

cTaTi. Успадкування, зчеплене зi статтю. Хромосомний аналiз як метод

виявленНя поруШень У cTpyKTyPi карiотипу. Спалковi захворювання i вади

людини, захворювання людини зi спадковою схилънiстю, ixHi причини,

сучаснi молекулярно-генетичнi методи дослiджень спадковостi людини.

ЗаконоМiрностi мiцливостi органiзмiв. Модифiкацiйна (неспадкова)

мiнливiСri, ii причинИ. Норма реакuiТ. Варiаuiйний ряд та варiацiйна крива.

Спадкова мiнливiсть та ii види: комбiнативна i мутацiйна. ,Щжерела

комбiнативноi мiнливостi. МутацiI точковi; соматичнi та генеративнi.

1vlутагеннi фактории (фiзичнi, хiмiчнi та бiологiчнi).та iхнi властивостi. Типи

мутацiй (геномнi, xpoмocoMHi, геннi).
Селекцiя органiзмiв. Бiотехнологiя. Поняття про сорт рослин, породу

тварин, штамм мiкроорганiзмiв. Штучний добiр (iндивiдуальний та масовий),

Спорiднене i несПорiлrr."е схрещування, мiЖвидова (вiддалена) гiбридизацiя,

тх генетичнi та бiологiчнi наслiдки. Гетерозис та його генетичнi основи.

ПоняттЯ прО ocHoBHi методИ i завдання селекцii. Методи молекулярноi

генетики як основа сучасних бiотехнологiй: полiмеразна ланцюгова реакцiя,
генна iнженерiя, клонування днк, клiтинна iнженерiя.

клонування органiзмiв. Генетично модифiкованi органiзми (гмо): принципи

створення i напрямки використання.
Роздiл 3. Бiорiзноманiття

систематика - наука про рiзноманiтнiсть органiзмiв. Бiорiзноманiття

нашоi планети як наслiдок еволюцii. Сучасна система органiчного cBiTy

(домени: Археi, Бактерii, Еукарiоти), OcHoBHi таксономiчнi одиницi, якi

застосовують у систематицi органiзмiв. Вид як основна систематична

од"r"ц". Бiологiчна концепцiя виду. Сучаснi критерii виду, Поняття про

фiлогенетичну систематику. Способи графiчного вiдображення спорiдненостi

систематичних груп органiзмiв.
Вiруси. Вiроiли. irрiони. особливостi органiзацiТ та функцiонування BipyciB.

Гiпотези тrоходження BipyciB. Роль BipyciB у еволюцii, поняття про

горизонТалъне перенесення генiв. Шляхи проникнення BipyciB в органiзми

рослин, тварин та людини. Взасмодiя BipyciB з клiтиною-хазяТном,



використання BipyciB у генетичнiй iнженерii та бiологiчних методах

боротьби зi шкiдливими видами. Профiлактика вiрусних захворюванъ

людини. Поняття про вакцинацiю. Поняття про вiроiди, прiони.

прокарiотичнi оргhнiзми.' Булова клiтини прокарiотiв. Прокарiотичнi
органiзми (археi, бактерii), особливостi iхньоi органiзацii та функчiонування.
ТипИ живлення (фото- i хемосинтез, гетеротрофне) i дихання (анаеробне i

аеробне) прокарiотичних органiзмiв. Розмноження (подiл та брунькування

кйтин) i обмiн спадковою iнформацiею (кон'югаuiя) у прокарiотичних

органiзмiв. Взаемозв'язки прокарiотичних органiзмiв з iншими органiзмами

(йутуалiзм, коменсалiзм, паразитизм). Роль прокарiотiв у природi та життi

людини. Хвороботворнi бактерii та захворювання людини, що ними

викликаються. Профiлактика та лiкування бактерiальних захворюванъ.

водоростi. особливостi булови та процесiв життсдiялъностi одноклiтинних

та багатоклiтинних водоростей. Представники водоростей: Зеленi водоростi

хламiдомонада, хлорела, улотрикс, спiрогiра, упьва),,Щiатомовi водоростi

(пiнулярiя, навiкула), Бурi водоростi (ламiнарiя, фукус, саргасум), Червонi

водоростi (порфiра, фiлофора, коралiна).
рослини. Вегетативнi органи та життевi функчii рослин. Клiтини рослин.
OcHoBHi групИ тканин рослин: постiйнi -покривнi (шкiрочка, корок), провiднi

(судини, ситовиднi трубки), ocHoBHi (фотосинтезуюча, ЗаПаСаЮЧа, В ТОМУ

числьi ендосперм, механiчна); TBipHi - BepxiBкoBa i бiчна. Загальна

характеРистика po.n"". Значення рослин. KopiHb. Види KopeHiB (головний,

додurпо"i, бiчнi). Коренева система та ii типи (стрижнева, мичкувата). Зони

кореня та iх функчif. Внутрiшня булова кореня в зонi кореневих волоскiв.

Видозмiни *ор""" (коренеплоди, бульбокоренi, дихальнi, опорнi, чiпкi,

повiтрянi, KopeHi - присоски).
Пагiц його ocHoBHi частини (вузол, мiжвузля, листкова пазуха), Типи

пагонiв: прямостоячi, висхiднi, виткi, чiпкi, повзучi, сланкi. Брунька 
:

зачатковий пагiн. Будова бруньки (луски, конус наростання, зачатков1

листки). Рiзновиди бруньок за розташуванням на пагонi (BepxiBKoBa та

бiчна/паЗушна/), за будовою (вегетативнi та генеративнi/квiтковi/). Будова

пагона: стебло'та листки. Галуження пагона, формування крони. Видозмiни
пагона: пiдземнi (коренеВИЩо, пiдземна стеблова бульба, цибулина,

бульбоцИбулина) та надземнi (вуса, вусики, надземна стеблова бульба,

nbn."*r). Стебло. Внутрiшня будова дерев'янистого стебла (серцевина,

деревина, камбiй, луб, корок, серцевиннi променi, рiчнi кiльця).

листок: зовнiшня будова (основа листка, черешок, листкова пластинка,

прилистки), внутрiшнЯ будова (основна тканина- стовпчаста i губчаста,

продихи, жилкИ (деревина, луб), кутикула, шкiрочка), функцii,
Пtилкування листкiв: паралелъне, Дугове, пыIьчасте, пlрчасте, вильчасте,

листкорозмiщення: почергове, супротивне, кiльчасте. Видозмiни листка

(вусики, колючки, лусочки, листки-пастки комахоiдних рослин), Листопад,

йrrrеui функцiI рослин: живлення (мiнеральне, фотооинтез), дихання,

транспiРацiя. ПеремiЩеннЯ речовиН по рослИнi. PicT i розвитОк рослин, Рухи

рЪ.пr" фостовi, гiгроокоПiчнi). Реryлячiя життсвих функцiй у рослин,



листуватi (пармелiя), кущистi (кладонiя) лишайники. Значення лишаЙникiв У
природi та життi людини.
Одноклiтиннi гетеротрофнi еукарiотичнi органiзми. ВiлъноживУri i
паразитичнi види одноклiтинних гетеротрофних еукарiотичних органiЗМiВ.

Мешканцi прiсних водойм: амеба протей, iнфузорiя-туфелька.
особливостi будови та процесiв життсдiяльностi (живлення, дихання,
видiлення, осмореryляцiя, рух, подразливiсть, розмноження, iнцистування).
паразити людини (дизентерiйна амеба, малярiйний плазмодiй) Iх

особливостi. Захворювання, що викликаються паразитичними
одноклiтинними (амебна дизентерiя, малярiя), та ik профiлактика.
губки. Губки - первиннi багатоклiтиннi тварини, що перебувають на

дотканиНномУ piBHi органiзачiТ. особливостi будови та процесiв
життедiяльностi на прикладi бодяги. Ролъ губок у природi та життi людини.

Справжнi багатоклiтиннi тварини. Загальнi ознаки будови i процесiв
жиiтедiяльностi. Тканини тварин. Типи симетрii тiла (двобiчна, ралiальна).
типи порожнини тiла (гrервинна, вторинна, змiшана). Покриви тiла. Системи
органiв: опорно-рухова (зовнiшнiй та внутрiшнiй скелет, гiдроскелет,

мускулаТура), травна система (замкнений та наскрiзний кишечник, TpaBHi

залози), кровоносна система (замкнена, незамкнена), нервова система
(дифузна, ганглiонарна, трубчаста), рiзноманiтнiсть органiв дихання (зябра,

трахет, легеневi мiшки, легенi) i видiлення (нирки, мальпiгiевi судини,

метанефридii, протонефридii). Органи чуття. Подразливiсть та рух. Форми

розмноження тварин. CTaTeBi клiтини, заплiднення. Розвиток тварин.

поведiнка тварин. Вроджена i набута поведiнка. Форми поведiнки тварин:

дослiднИцька, харчова, захисна, гiгiснiчна, репродуктивна (пошук партнерiв,

батькiвська поведiнка та турбота про потомство), територiальна, соцiальна.

способи орiентування тварин. Хомiнг. Мiграцiт тварин. Комунiкацiт тварин.

Елементарна розумова дiяльнiсть.
рiзноманiтнiсть' поширення' значення тварин. Жалкi, або

Кишковопорожниннi, ix рiзноманiтнiстъ: медуза аврелiя, меДУЗа КОРеНеРОТ,

гiдра, актЙнiя, мадрепоровi кор€Lли. Плоскi черви. Рiзноманiтнiстъ
пар€витичних rrлоских червiв: Сисуни (печiнковий та котячий сисуни),

СiьожкОвi червИ (бичачий та свинячий цiп'яки, exiHoKoк, стьожак широкий).

Нематоди, або Круглi черви. Рiзноманiтнiсть параЗитиЧнИХ НеМаТОД

(аскарида людська, гострик, трихiнела). Кiльчастi черви /Кiльчаки/, iх

рiзноманiтнiсть: Багато щетинко в i черви (неретс), Малощетинковi черви
(дощовиЙ черв'як, трубочник),. П'явки (медична п'явка). Членистоногi.

ракоподiбнi, Рiзноманiтнiсть ракоподiбних (рiчковi раки, краби, креветки,

дафнiТ, циклопи, мокрицi), роль у природi та життi людини.

павукоподiбнi, ik рiзноманiтнiсть (павуки: павук-хрестовик, каракурт,

тарантул; клiщi: коростянийсвербун, собачий клiщ). Комахи, Тх

рiзноманiтнiсть: Таргани (тарган рудий), Прямокрилi (коник зелений, сарана

мандрiвна), ТверлокРилi/Пtуки/ (травневий хрущ, сонечко, жук-олень,

*опорuд.ький жу*),-Перетинчастокрилi (бджола медоносна, мурашки),

ЛускЪкрилilМетел икиl (бiлан капустяний, шовковичний шовкоIтряд, махаон),



Генеративнi органи покритонасiнних рослин. Будова квiтки: квiтконiжка;
квiтколоже; тичинка (пиляк, гнiзда з пилком, булова пилкових зерен,

тичинкова нитка); чашолистки (чашечка); пелюстки (вiночок); оцвiтина;

маточка (приймочка, стовпчик, зав'язь (верхня i нижня) з зародковими

мiшками в насiнних зачатках. Функцii квiтки. Рiзноманiтнiсть kBiTok

(одностатевi та двостатевi, голi, з простою та подвiйною оцвiтиною).

Формула квiтки. Суuвiття. Типи суцвiтъ (простi - китиця, початок, головка,

кошик, щиток, зонтик, простий колос; складнi - склаДНИй КОЛОС, ВОЛОТЬ,

складний щиток, складний зонтик). Запилення та його рiзновиди
(самозапилення та перехресне запилення). ocHoBHi способи перехресного

,un"n.rrr" (за до.rо*Ъrо. BiTpy, комах). Адаптацii рослин до способу

запилення. Подвiйне заплiднення у квiткових рослин. Утворення насiнини та

плоду. Функцii насiнинИ та плоду. Булова насiнини: шкiрка з отвором,

.upoion (заролковиЙ корiнецЬ, пiдсiм'Ядольне колiно, сiм'ядоля, рубчик).
Будова плоду (тръохшарова cTiHKa i насiнина). Типи плодiв: cyxi (сiм'янка,

зернiвка, горiх, бiб, коробочка, стручок, стручечок), соковитi (простi

кiстянка, ,uрбу.""u, ягода, померанецъ, яблуко; збiрнi - збiрна кiстянка,

суничина; суплiддя. Перiод спокою та умови проростання насiнини.

рiзноманiтнiсть рослин. Розмноження рослин. Поняття шро життевий цикл

рослин (чергування нестатевого та статевого поколiнъ). Загальна

характеРистика, особливОстi поширення, значення MoxiB, плаунiв, хвощiв,

папоротей, голонасiнних, покритонасiнних. Рiзноманiтнiсть рослин: Мохu

(полiтрих, маршанцiяо сфагнум); Плаунu (селагiнела, баранець звичайний,

плаун- булавоЪИдний); XBott4i (хвощ польовий, хвощ лiсовий); Попороmi

(щитник чоловiчий, орJIяк, листовик, страусник, сальвiнiя); Голонасiннi

(гiнкго дволопатеве, тис ягiдний, ТУЯ, кипариа, сосна, ялина, модрина,

яловець, Кодр, велъвiчiя дивовижна, ефедра, саговник); Покрumонасiннi

(Капустянi/Хiестоцвiтi/: грицики, редька дика, капуста, гiрчиця, рапс; Розовi:

суниця, шипшина, горобина, яблуня, вишня;
Бобовi: Fорох, квасоля, конюшина, робiнiя/бiла акацiя/, люцерна; Пасльоновi:

петунiя, паслiн, тютюн, картопля, томат, перецъ; Дйстровi/Складноцвiтi/:
соняшник, кульбаба, буляк, рOмашкq волошка; I_{ибулевi: цибуля, часник,

черемша; Лiлiйнi: тюлъпан, пролiска, лiлiя; Злаковi: кукурудза, рис, пшениця,

жито, овес, очерет, пирiй). Форми i способи розмноження рослин.
Гриби. Загальна характеристика грибiв. особливостi будови та процеоiв

ж"ттедiяльностi 
"u 

прr*падi шапинкових, цвiлевих грибiв та дрiжджiв. Гриби

сапротрофи, життi людини. Рiзноманiтнiстъ грибiв: 
. 
шапинковi гриби

(rubnrо*, 
^ 
бiлиЙ гриб, пiдосичник, опеньки, печерицi, мухомор, блiда

поганка), цвiлевi грибИ (мукор, пенiцил, аспергiл), гриби-паразити рослин
(трутовики, борошнисто-росянi, сажки, рiжки). Використання грибiв у
хфовiй .rроrй.повостi та фармакологiт. паразити, симбiотрофи. Значення

грибiв у природi та та життi людини.
лишайники. Лишайники - асоцiацii справжнiх грибiв з фотосинтезуючими
органiзмами (водоростями та цiанобактерiями). Булова та особливостi

життедiяльностi (жЙвпення, розмноження) лишайникiв. Накипнi (леканора),



,.Щвокрилi (муха KiMHaTHa, малярiйний комар). Паразитичнi та кровосиснi

no*u"" (блохи, вошi, постiльнi клопи, KoMapi, rедзi, оводи) як переносники

збудникь захворювань людини. Молюски/м'якуни/, Рiзноманiтнiсть

молюскiВ: Черевоногi (виноградний слимак, ставковик великий, слизуни),

,.Щвостулковi (Ьеззубки, п.рпiu""цi, мiлiТ), Головоногi (кальмари, каракатитIi,

"о."r""оги). 
ХЬрловi, загалънi особливостi булови та процесiв

життсдiяльностi. Ёi.no*u"iTHicTb хордових. Риби. Рiзноманiтнiсть риб:

Хрящовi риби (акули i скати), KiciKoBi риби - Осетроподiбнi (осетер),

Оселедцеподiбнi (оЬ.п.д"ць), Лососеподiбнi (горбуша), Оlчнеуодiбнi (судак,

окунь), КоропоподiО"i (плiтка, лящl карась, короп). Дмфiбii, або Земноводнi,

Рiзноманiтнiсть земноводних: Безr"о.Ъi (жаба ставкова, ропуха звичайна),

Безногi (кiльчаста черв'яга), XBocTaTi (саламандра плямиста, тритон

звичайни;i1. Р.rrr"лii, абЪ Плазуни. Рiзноманiтнiсть плазунiв: Лускатi (яшдiрка

прудка, гадюка звичайна, Вуж звичайний), Черепахи (болотяна черепаха,

морська черепаха), Крокодили (нiльсъкий крокодип, алiгатор), Птахи,

Рiзноманiтнiсть птахiв: Безкiлевi (страуси, KiBi), Кiлегрулi _ Пiнгвiноподiбнi

(iмператОрськиЙ пiнгвiн), Дятлоподiбнi, (великий строкатий дятел),

iуро.,олiбнi (перепел, р"б,r"п, фазан, банкiвськi кури), Гусеподiбнi (лебiдъ-

шипун, качка-кРижень, гуска cipa), СоколоПодiбнi (яструб великий, беркут),

Совоподiбнi (со"а вухата), Ji*п.поподiбнi (лелека бiлий, чапля cipa),

Журавлеподiбнi (жураЪель сiрий), Горобцеподiбнi (rра*, ворона cipa, сорока,

ластiвка MicbKa, синиця велика).

Ссавцi. РiзномаНiтнiсть ссавцiв: Першозвiрi -яйuекладнi ссавцi (качкодзьоб,

ехидна); Сумчастi (кенryру, коала); Плацентарнi ссавцi: Комахоiднi

(звичаЙНий iжак, KpiT), РукокриЛi (вечiрнИця руда,нетопир), Гризуни (бабак,

бin*u, бобер, nu",uu_*uir", *оr]"к, пацюк, нутрiя), хижi (вовк, собака, лисиця,

тигр, лев, рисъ, KiT свiйсъкий, бiлий ведмiдь, бурий ведмiдь, куниця лiсова,

соболь), Китоподiбнi (синiй кит, кашалот, косатка, делъфiн-бiлобочка),

ПарнокОпитнi (нежуйнi: кабан, бегемот; жуйнi: зубр, козуля, лосъ, кози,

вiвцi), Непарнопо.r"r"i (свiйський кiнъ, KiHb Пржев€Lлъсъкого, зебра, кулан,

носорiг), ПриматИ (лемури, мартишки, макаки, павlани, орангутан,

шимпанзе, горила).
роздiл 4. Органiзм людини як бiологiчна система.

Булова тiла ,rrд""й. Тканини органiзму JIюдини, ix будова i

функцii.Органи, системи органiв. Регуляторнi системи органiзму людини,

нервова реryляuiя. Нервова система людини Нейрон - структурно-

функцiонаJIьна одиниця нервовоi системи. Рефлекторний принцип дiялъностi

нервовот системи. Рефлекторна Дуга, ii складовi та функчiонування,

I-{ентральна та периферип"ч 
"Ърuовi 

системи. Булова та функuiТ спинного i

головного *о.*у. 
- 
Ё.rarurивна нервова система (симпатичний та

парасимпатичний вiддiли), Вгrлив вегетативноi нервовоi системи на

дiялънiстъ органiзму.
Гуморальна реryляцiя. Ендокринна система людини, Функцii i будова

ендокринноТ сисiеми. Ендопр""Ъi з€шози (залози внутрiшньоi та змiшаноi



секрецiТ). ГормоНи та нейрогормони, ix вплив на процеси життедiяльностi.

Функчii заJIоз внутрiшньоi та змiшаноi секрецii, наслiдки ix порушення,

Вiдмiнностi мiж H.p"ouo* i гуморалъною реryляцiею фiзiологiчних функцiй
органiзму.
ВнутрiшнС середовище органiзму людини. Кров. Лiмфа. Внутрiшнс

середовище органiзму людини.
ФункцiТ npo"i. СклаД KpoBi: плазма, форменнi елементи (еритроцити,

лейкоцити, тромбоцити). Групи KpoBi системи Аво. Поняття про резус-

фактор. Переливання KpoBi. Зсiдання KpoBi. Склад i функчii лiмфи.

Kpouorro.ru та лiмфатична системи людини. Будова кровоносноТ та

лiмбатичноi сист.r. Кро"ообiг, його регуляцiя. Будова серця, Властивостi

..рц."о.О м'яза. СерчЬвиЙ цикл, його фази. Робота серця, iT регуляцiя,
KpoBoHocHi судини, iх булова i функцii. Велике та маJIе кола кровообiry,

Артерiальний тиск. Лiмфатична система, iT будова та функцiТ, Лiмфообiг,

IЙунirеТ. IMyHHa система людини. IMyHiTeT, його види, IMyHHa система, Ti

.поuд .дu o.odn"BocTi фУнкцiонування. Механiзми взаемодii системи антиген-

антитiло. Алергiчнi реакчii. Поняття про iмунокорекцiю й, iмунотерапiю,

Профiлактика iнфекцiйних захворювань людини,

Дихчння. Щихальца система людини. Булова i функцii органiв дихання,

проu.." газообмiну у легенях та тканинах. ,щихальнi рухи, Процеси вдиху та

uйд""у. Нейрогуморальна регуляцiя дихання. Поняття про життсву смнiстъ

легень. Склад вдихуваног0, видихуваного та альвеолярного повlтря,

Голосовий апарат та його функцiонування,
травлення. Травна система людини. Будова та функuii органiв травлення,

TpaBHi залози (слиннi, печiнка, пiдшлункова). TpaBHi соки. Будова i функчii
,yOi". Травлення у ротовiй порожнинi, IrIлункУ, кишечнику. Пристiнкове

травлення. Всмоктування. Реryляцiя процесiв травлення.

обмiН речовиН i перетворення енергii в органiзмi людини, Харчування i

обмiн речовин. Поняття про зба-шансоване/рацiональне/ харчування,

Бiлковий, лiпiдний, вуглеводний, водно-мiнер€Lльний обмiн.

ПоняттЯ якостi питноI води. РолЬ ферментiв, ДТФ у забезпеченнi прочесiв

метаболiзму. Вiтамiни, Iх ролъ в обмiнi речовин. Порушення обмiну речовин,
чи надлишком надходження певних вlтамlнlв,

метаболiзм токсичних речовин. Знешкодження
пов'язанi з

негативний
нестачею
вплив на

токсичних сполук в органiзмi людини. Нейрогумор€tльна регуляцlя процесlв

метаболiзму.
видiленнr. С."оrидiльна система людини. Булова i функuii"сечовидiльноt
системи. Булова та функuii нирок. Нефрон як структурно-функцiональна

одиниця нирок. Прочеси утворення та виведення сечi, iх регуляцiя, Роль

нирок у здiйсненнi водно-соJIъового обмiну,
Шкiра. Терморегуляцiя. Будова та функчii шкiри. Роль шкiри у видiленнi

продуктiu цa.rчболiзму. ТерморегуляцЙ та роль шкiри у цьому процесi,

Опорно_рухова система rrrд"пй. Значення, функцii, будова опорно-руховоТ

системи. ХiмiчниЙ склад, будова, picT KicToK. ТипИ з'еднання KicToK, Будова

скелета. особливостi скелета людини, зумовленi прямоходiнням, М'язовi



тканини. Будова та функцiТ скелетних м'язiв. OcHoBHi групи скелетних м'язiв.

МеханiзМ скорочеНня м'язiв. Робота, тонус, сила та втома м'язiв. Регуляцiя

руховоi активностi.
b*n.op"i системи людини. Загалъна характеристика сенсорних систем. Роль

сенсорних систем У забезпеченнi зв'язку органiзму iз зовнiшнiм
середовИщем. CeHcopHi системИ ЗоРУ, слуху, рiвноваГи, нюху, смаку, дотику,
,.*n.p"ryp", болю. Рецептори, Тх типи. Органи чуття як периферичнi

частини сенсорних систем. Будова та функцiТ органiв ЗоРУ, слуху та

рiвноваги.
Вища нервова дiяльнiсть людини. HepBoBi процеси, iх показники,

Безумовнi i yMoBHi рефлекси, iнстинкти. Утворення умовних рефлексiв.
ФормуваннЯ тимчасових нервових зв'язкiв, iх значення для формування
yrou""" рефлексiв. Гальмування умовних рефлексiв. Фiзiологiчнi основи

мовленнЯ. Перша i друга сигн€шьНi системи. Навчання. Пам'ять. Вища

нервова дiяльнiсть людини та Ti ocHoBHi типи. Типи темпераменту. Сон як

функцiональний стан органiзму, його значення.

РепродУкцiЯ та розвитоК людини. Булова статевоi системи людини.

Функцii статевих заJIоз людини. Будова статевих клiтини людини,

гаметогенез. Первиннi та вториннi cTaTeBi ознаки. Перiоли онтогенезу

людини. Розвиток зародка i плода, функцiI плаценти. Розвиток дитини пiсля

народження.
Роздiл 5. Основи екологii i еволюцiйного вчення

Екологiчнi чинники. Популяцiя. Екологiчнi чинники та Iхня класифiкаuiя.

ПоняттЯ про оптИмальниЙ дiапазоН дii еколОгiчного чинника. Закономiрностi
впливу екологiчних чинникiв на живi органiзми. Пристосування живих

op.u"i.riB до дii екологiчних чинникiв. Екологiчна BEIJIеHTHiсTb. Екологiчна

ni-u як результат пристосування органiзмiв до iснування в екосистемi.

ПоняттЯ про популяцiю. Структура та характеристики популяцiй, Параметри

популяцii. Популяцiйнi хвилi. Поняття про мiнiмальну життсздатну

популяцiю. Екологiчнi стратегii популяцiй.
Екосистеми. Складовi, вJIастивостi та характеристики екосистеми. Бiоценоз

та бiотоп. Типи зв'язкiв мiж погrуляцiями рiзних видiв в екосистемах.

ПеретвоРеннЯ енергii в екосиСтемах. Поняття шро продуцентiв, KoHcyMeHTiB

.u' р.дУцентiв. Трофiчна структура бiоценозу. Екологiчнi пiрамiди.

ПроJторОва неоднорiднiсть бiоценозу. Структурне рiзноманiття бiоценозу,

Часова неоднорiднiсть екосистем (фенологiчнi змiни, сукuесiя).

Бiосфера як глобальна екосистема. Структура та межi бiосфери,

БiогеЪхiмiчнi цикли /колообiг речовин/ як необхiдна умова iснування

бiосфери. Вчення В. I. Вернадського про бiосферу та ноосферу та його

значення для уникнення глобалъноi екологiчноi кризи. OoHoBHi уявлення про

антропогенний/антропiчний/ вплив на бiосферу. Види забруднення, 1х

"u.пiдп" 
для екоСистеМ та людИни. ПонЯття про якiсть довкiлля, Сучаснi

глобальНi екологiчнi проблеми cBiTy, екологiчнi проблеми в Украiнi,

Днтропогенний/антропiчний/ вплив на бiологiчне рiзноманiття (вимирання

видъ, види-вселенцi). Збереження бiорiзноманiття як необхiдна умова



стабiльностi бiосфери. Сучаснi напрямки охорони природи та захисту
навколишнього середовища в YKpaTHi та cBiTi.
Базовi положення природокористування. Концепцiя сталого розвитку.
ддаптацiя як загальна властивiсть бiологiчних систем. Загальнi
закономiрностi формування адаптацiй. Поняття про преадаптацiю та

постадаптацiю. Властивостi адаптацiй. ФормуваннrI адаптацiй на

молекулЯрномУ та клiтинному рiвнях органiзацii. Принциlт сдностi органiзмiв
та середовища iхнього мешкання. Стратегii адаптацiй органiЗМiв. ПОНЯТТЯ

про екологiчно пластичнi та екологiчно непластичнi види. Поняття про

адаптивну радiацiю. пtиттсвi форми тварин та рослин як адаптацii до
середовища мешкання. Поняття про спряжену еволюцiю /коеволюцiю/ та

коадаптацiю. OcHoBHi середовища iснування та адаптацii до них органiзмiв.

СпособИ термореГуляцii органiзмiв. Симбiоз та його форми. Органiзм як

середовище мешкання. Поширення паразитизму серед рiзних груп
органiзмiв. Ддаптацii паразитiв до мешкання в органiзмi хазяiна. ВiДПОВiДЬ

органiзму хазяТна на оселення паразитiв. Адаптивнi бiолОГiчНi РИТМИ
бiологiчних систем рiзного рiвня органiзацii. Типи адаптивних бiОЛОГiЧНИХ

ритмiв органiзмiв. Фотоперiодизм та його адаптивне значення.

основи еволюцiйного вчення. Поняття про евоJIюцiю. Еволюцiйна гiпотеза

ж._Б. Ламарка. OcHoBHi положення еволюцiйноТ теорii Ч. Щарвiна. Поеднання

Teopii Щарвiна та генетики: синтетична теорiя еволюцii. Популяцiя органiзмiв
як одиниця еволЮцii. Поняття про мiкроеволюцiю. Фактори змiни генетичноТ

структури популяцii: мутацiТ, iзоляцiя, мiграцii, дрейф генiв, природний

добiр. Закономiрностi розподiлу алелiв в популяцiях. Способи
видоутвОрення, Поняття про дивергенцiю, конвергенцiю та паралелiзм,

аналогiчнi та гомологiчнi органи, рудименти та атавiзми, бiологiчний прогрес

та регрес. Погляди на виникнення життя на Землi (креачiонiзм, панспермiя,

абiъгенез). CyracHi погляди на первиннi етапи еволюцii життя: PHK-сBiT.
Ключовi етапи еволюцiТ життя на Землi.

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ
Вступне випробування з бiологiI проводиться у писъмовiй формi. За

правильНi вiдповiдi на TecToBi питання абiтурiент може отримати 200 балiв.

Зразок завдань для вступного випробування:
<<Затверджую>>

Голова приймальноi KoMicii
НДУ iмешi Миколи Гоголя
доц._О.Г. СамоЙленко

завдання для фахового вступного випробування з бiологii

Спецiальнiсть: 226 Фармацiяо промислова фармацiя
Форма навчання: денна

освiтнiй ступiнь: магiстр фармачевтичного спрямування



I. Оберiть одну правильну вiдповiдь.
1. Визначте частину квiтки, з якоi утворюються плоди:

а) пиляки тичинок б) стовпчик маточки
в) зав'язь маточки г) оцвiтина

2.До вищих спорових рослин вiдносяться:
а) папоротi; б) лишайники;
в) водоростi; г) гриби.

3. На якiй частинi тiла розмiщенi крила та кiнцiвки у комах:

а) голова; 6) грули;
в) черевце; г) xBicT.

4. Укажiть тварину з трикамерним серцем, де шлуночок мае неповну

перегородку:
а) короп; б) жаба;

в) ящiрка; г) лебiль.
5. Укажiть структуру, яка знаходиться на межi зовнiшнього та середнього

вуха:
а) завитка; б) барабанна перетинка;
в) молоточок г) овЕtльне вiконечко.

6. У людини мале коло кровообiry починаеться:
а) правим передсердям; б) лiвим шлуночком;
в) лiвим передсердям; г) правим шлуночком.

7. Для птахь характерне подвiйне дихання, яке вiдрiзнясться вiд

механiзму дихання ссавцiв. Наявнiсть яких структур у птахiв зумовлюе

цю рiзницю?
а) повiтряних мiшкiв; б) легень;

в) трахей; г) двох бронхiв.
8. OpiaH який с у бiльшостi кiсткових риб i якого немае у хрящових риб:

а) нирка; б) плавальний Mixyp;

в) шкiра; г) серче.

9. Яке серце у земноводних:
а) двокамерне; б) чотирьохкамерне;
в) трьохкамерне; г) п'ятикамерне,

10. Визначте органели руху амеби:
а) джутики; б) вiйки;
в) скоротливi вакуолi; г) поевдоподii.

1 1. Якi гамети утворюе зигота АаВЬ:
а) АЬ; аЬ; б) Аа; ВЬ;
в) АЬ; аВ; г) АВ;АЬ; аВ; аЬ?

12. Полiсахариди - це високомолекулярнi полiмери, якi складаються з:

а) нуклеотидiв; б) моносахаридiв
в) амiнокислот; г) жирних кислот,

13. Венозна щров рухаеться вiд серця JIюдини:

а) легенеВими венами; б) легеневими артерiями;

в) порожнистими венами; г) аортою,

14. Що скJIаду мембран не входять:



а) фосфолiпiди; б) нуклеiновi кислоти;
в) бiлки; г) вуглеводи.

15. Панкреатит та холецистит це хвороби, що характеризуютьOя
зап€Lльними процесами в :

а) печiнцi та товстому кишечнику;
б) шлунку та дванадцятипыIiй кишцi;
в) тонкому кишечнику та червоподiбному вiдростку;
г) пiдшлунковiй залозi та жовчному Mixypi.

16. Визначте, якими зв'язками забезпечуеться вторинна структура бiлка:

а) водневими; б) дисульфiдними;
в) пептидними; г) йонними.

1 7. Мiтохондрii образно називають ((енергетичними станцiями клiтини>>.

Така назва пов'язана з функцiсю:
а) синтезу бiлкiв; б) транспортування кисню;

в) синтезу АТФ; г) внутрiшньоклiтинного травлення.

18. Фрагмент першого ланцюга ДFК мас таку нуклеотидну

послiдовнiсть: ТАШГАТГГАГТ. Визначте послiдовнiсть нуклеотидiв

другого ланцюга Л{К?
а) АГЦТАЦЦЦЦТТА; б) АТГТЦТАЦЦТЦА;
в) ЦЦГЦТАЦЦЦЦТТ; г) ТТАЩТАЦТ{ТIТIТТ.

II. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть
19. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть мiж рослинами та систематичними црупами, ДО

яких вони належать.

1

2

ф_
.;i#

ф

аJ

4

А. Вiддiл Мохоподiбнi; Б. Вiддiл Плауноподiбнi; В. Вiддiл
Хвощеподiбнi; Г. Вiддiл Папоротеподiбнi; Д. Вiддiл Голонасiннi.
20. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть мiж фiзiологiчним процесом в органiзмi люДини
та органом, у якому BiH вiдбуваеться:
1. Серце А. Вироблення жовчi
2 .Печiнка Б. Сприйняття звукових коливань
3. ,Щовгастий мозок В. Сприйняття довжини свiтловоi хвилi
4. KopTiTB орган Г. Закриття двостуJIкового клапана
5. CiTKiBKa



21. YcTaHoBiTb вiдповiднiсть мiж тваринами та систематичними групами, до
яких вони належать.

А. клас Земноводнi Б. клас Птахи В. клас Плазуни Г. клас Ссавцi Щ. Клас
KicTKoBi Риби

22,Укажiть ознаки та представника класу Плазуни
Покрuв Кiлькiсmь кiл кровообizу

1 гола шкiра, вкрита 1 одне
слизом 2 два
2 суха шкiра, вкрита 3 три

роговими лусками
3 суха шкiра, вкрита
волоссям

Преdсmавнtiк
1 саламандра плямиста
2 вуж звичайний
3 тритон гребiнчастий

Ряd
1. Безногi
2. Безхвостi
3. XBocTaTi

23. Визначте систематичне положення (тип, клас, рял) зображеного На

рисунку органiзму.

Тuп
1. Кишковопорожниннi
2. Хордовi
з. Членистоногi

1

2
J

Клас
Земноводнi
Плазуни
Риби

J

1
,|

3 4



1. KocTiKoB I.Ю., Волгiн С Оalffi#.:еволоб А.В., Щогаль I.B., Хtолос
О.В., Скрипник Н.В., Ягенська Г.В., Толстанова Г.М., Ходосовцев О.е.
Бiологiя: пiдруч. для б кл. заг€Lлъноосвiт. навч. закл. * К.: OoBiTa, 20|4. -З42 с.

2. Соболь B.I. Бiологiя: пiдруч. дJuI 7 кJI. загальноосвiт. навч. закJI.

Кам'янець-Подiльський: Абетка, 2015. * 288 с.
3. Запорожець Н.В. Бiологiя: пiдр1^l.для 7 класу загальноосвiт. навч. закл.-
Х. : Вид-во <<Раною>, 2015. -240 с.

4. Страшко С. В., Горяна Л. Г., Бiлик В. Г., Iгнатенко С. А. Бiологiя:
пiдруч. для 8 кл. загаJIьноосвiт. навч. закJI. - К. : Грамота, 2016. - 288 с.
5. Задорожний К. М. Бiологiя: пiдруr. дJIя 8 класу заг€LJIьноосвiт. навч. закл.
- Х. : Вид-во <<Раною>, 20|6. -240 с.

6. Соболь B.I. Бiологiя: пiдр)rч. дJuI 8 кJI. загальноосвiт. навч. закJI.

Кам'янець-Подiльський : Абетка, 20|6. - 288 с.
7. Р. В. Шаламов, Г. А. Носов, О. А. Литовченко, М. С. Калiберда. Бiологiя:
пiдрl"лник для 9 кJIасу загальноосвiтнiх навчальних закладiв. - XapKiB:
Соняшник,2017. -З52 с.

8. Межжерiн С. В., Межжерiна Я, О. Бiологiя: пiдруч. дJuI 9 кJI.

ЗаГаIIЬНоосвiт. навч. ЗакJI.* Тернопiлъ: Пiдрlлlники i посiбники,2017, -288 с,

9, Задорожний К.М., Утевська О.М. Бiологiя i екологiя. 10 клас.

Профiльний piBeHb, XapKiB: Ранок, 2018. -240 с.

10. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., ГIолiщук В.П. Бiологiя: пiдруч.для 10 кл. для
загаJIьноосв. навч. закJI. - К.: "Генеза",2010. -287 с.

11. Таглiна О.В. Бiологiя. 10 клас фiвень атандарту, академiчний piBeHb).

Пiдруч. дJuI загальноосв. навч. закп. - Х.: Вид по <<Раною>, 2010. -256 с.

|2. Задорожний К.М., Утевська О.М., Леонтьсв ,.Щ.В. Бiологiя i екологiя. 11

клас, профiльний рiвенъ, XapKiB: Ранок, 20l9. -267 с.

13. KyrepeHKo М.С., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войцiцький В.М. Загальна
бiологiя: Пiдрl.ч. для 11 кл. загальноосвiт. навч. закл. - К.: Генеза, 200б. -272
с.

14. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Бiологiя : пiдруr. для 11 кл. загальноосвiт. навч.

закл.: piBeHb стандарту, академ. piBeHb. - К.: Генеза, 201 1. - 304 с.

Схвалено на засidаннi кафеdрu бiолоzii (проmокол М9 Bid 19.0]. 202I р.)

Голова предметноi екзаменацiйноi Кузьменко Л.П.


