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ПОЯСНЮВАJIЪНА ЗАПИСКА
11рограма вс.гупного екзамену з бiологiт вклIочае найваrкливiшi роздiли таких

бiо_ltогiчних дисциплiн як ботанiка, мitсологiя, фiзiологiя рослин, загальна екологiя,

мiitрсlбiоlrог,iя з основами вiрусологii та iмунологii, зоологiя, еволюцiйне вчення, анатомiя

.,,,.,.,,,.,,,n. (liзiо:rогiя .цлодиltи i тI]alрин, генсl,ика з основами селекцii. гiстологiя з основами

t_\и,гtl. tогiТ га ембрiо;rогii.
Основним завданням фахового атестацiйного екзамену с пepeBipKa у абiтурiснтiв

загальнотеоретичноi пiдготовки з ycix роздiлiв бiологiчноi науки, знань основних

закономiрностей бiологiт та BMiHb .u"rо"оuуuати iх у самостiйнiй практичнiй дiяльностi

фахiвця в галузi бiологiТ.
Дб imурieHmu п о в tlH H.i зн аmu :

- сlсноtзнi lIонrIття бiологii;
- ocHoBHi iсторичнi етапи розвитку бiологiчних наук;

- ykpaTHcbki га лаr инськi назви (Jсновних гаксонiв 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, iх поширення, бiологiю, роль у бiоценозах та практичне

значення;
- tlcrtrltзtti llриl{l1l1lIи охорони приро/{и на сучасному етапi. мсоП i його роль в oxopoнl

. [t_l tЗ ti l.' t.] tЯ.
, ci ,i,ictlttii piBcrtt, Pt) jl] ,l Jitlll]rl l ctIc I1.1к()-сtзtl:tttlt\iйних i генетико-ме/-{иLIних проблем;

- \itl)itli,Iсрисt,ики булови, eKc1,ltoliI. розN,II]оженFIя основних груп грибiв i рослин;
- r,еографiчне положення рослин на Землi;
- фiлогенетичнi зв'язкИ мiж окреМими таксонами рослинного cBlTy;

- основну номенклатуру, принципи класифiкацii, зв'язки з iншими науками;

- зага-цьнi ознаки, що характеризують тип, пiдтип, клас тощо;

- фi'Jtогенетичнi зв'язкИ в системi тваринноГо та рослинного cBiTy;

- загаJtьнi закономiрностi процесiв регуляцii i функчiТ живого органiзму;
' * ocHoBHi фiзiологiчнi проrlеси рослинного органiзмуl

- енергетику та хiмiзм фотосинтезуl
- шляхи дихаJIьного обмiну та ix видозмiни;
- способи pyxiB у рослин;
- фiзiологiчнi основи стiйкостi рослин;
- pi.ro*urriTHicTb видiв тварин як вiдображення рiзного способу життя i рiзного ступеня

cllr:l"llttltliйHoI,o розвитку ;

-.)t,.;il lillJucli irr.trrBi.\)itjl1,1t1tl() li_t ct]o,1lK)tliйttoг,o розви,гку окремих груп тварин]

* IiOpeJtrll,иBltic,t,b як одиtt з напряп,tкiв еволкlцiйноi шtетодологiТ;

- ctltl-tttlt\it() сис,l,е\,l tlllt,aHiB у безхребе,гних i хребетних 1варин;

- особливос,тi iндивiдуального розвитку (фiлогенезу) тварин;

- молекулярнi ти цитологiчнi основи спадковостi i мiнливостi органiзмiв;
_ ocHoBHi антропометричнi та лабораторнi показники щодо людини;

- впJIив рiзноманiтr"* бuпrорiв на функчii фiзiологiчних систем органiв;

- фiзiологiчнi особливостi органiзшrу людини i тварин;

- ocHoBHi гIроцеси rкиттедiяльностi клiтин;
- ()сOбjILlt]ос гi функriiй opгaHoi;tiB кlti,гин;

- зat,;lrbtti lзаконоп,tiрнu.,,ii проц.сiв ,гранспорту речовиrI, енергетичного обмiну, регуляцii;
- сучаснi положення клiтинноi диференцiацii та детермiнацii.
- ВгIjlИв екологiчних факт,орiв на rкивi органiзми,

Дбimурiенmч повuн.rti волоdimu mакLtлtч навuчка"мu mа улliнняtпu:
- чмiння володiти основами системного пiдходу до аналiзу складних явищ;

- аналiзувати сlсоб:rивостi органiзацiт спадкового апарату i бiлок синтезуючоi системи



клiтини як осtIовних N4iсць локалiзацii прочесiв перетворення генетичнот iнформацii на

tlолtпеtlти.l];
- Розlrп,riти орr-анiзашiю геному та принципи його функцiонування;
- пояснIоtsаlи llринциltи сдt-tостi структури i функцii;
* визначати дiагностичнi ознаки видiв, родiв, родин та iнших систематичних категорlи,

- знаходиТи ри(.)и спорiдненостi та вiдмiнностi мiж окремими таксонами, здiйснювати

порiвняльно-анатомiчну характеристику ;

- роiпiзнавати таксони за сукупнiстю морфоанатомiчних ознак;

- розгriзнавати та визначати представникiв мiсцевоi фауни безхребетних та хребетних;

- застосовуватИ ocHoBHi законИ дiалектичногО матерiалiзму в поясненнi феномену

al t,l,роllогснезуl
- illlit,itl,__\btl,t,t,lcrl B,]L1.\Oj{tlx ttо,збсреiltснttlо рiзноманiтнос,гi;

p(r()ll ltt уtiii'lI-1I)llcHltrl l Lt 1]I1сtiоl]l(и з вивLlеного теоре,tичноl,о ма,герiалу та за

Ре1])'rlЬТаl'ами експериментальних дослiджень;
критЕрIi оцtнювАння

пiд час оцiнювання вiдповiдей вотупникiв рекомендуеться користуватись такими

критерiями:

99 балiв i
менше

(t t tt'зt,Kt.t1'.t

1liticttL,1

ЗМIСТ IРОГРАМИ
Змiстовий модуль I. Бiологiчпа складова

загально-бiологiчнi питання
Видатнi бiологи i прирололослiдники XIX-XXIсT. (Лаrrларк, ,Щарвiн, Мендель, Бер,

Вавiлов, Павлов, Сеченов, Пuuло"сuпий, Скрябiн,,Щогель, Рулье, Северпов о.м., Северцов

Критерii оцiнюванняБали

й навички абiтурiента повнiстю вiдповiдають вимогам

виявляе мiцнi й, глибокi знання з бiологii, вiльно

вiдповiдае на ускладненi запитання, з використанням мlжпредметних

зв'язкiв; вiльно розв'язуе вправи i задачi рiзного рiвня складностi;

встановлю€ причинно-наслiдковi зв'язки,

Знання, вмiння
програми. BiH175_200

(вuсокuй

рiваъ)

еобхiднубiологii,
iHв стlиносамо бiльшувiдтворюсзнаньвень достатнiй.Pi абiтурiснта

нзастосозo0,0 вуючиLll] tlFI 0,rlbH MaTep1.1]Iy1lilс,ги ну
ocHoBHiзнаенятьпоо,бi чнихлогlсиваск) V,гьрозкр,l,cpNllHOJlOI,1

неточност1вiдповiдяхб гl1OJ lL) LlHol уоll ння,]1о),ке допускаючинаук,
чн1бiологi об'екти,.ltогiбiо чн задаЧ1,типовl порlвнюес вправироз язу
нимимlжвlдмlнност1встановлюеживо1 природиявища процеси

l7-+- l5t)

, (Joc,пltttllltit',t

1l it;e ttb)

Абiтурiент виявляе
характеризуе загальнi

задовiльнi знання фактичного
ознаки бiологiчних об'ектiв; дае

матерiа-шу,
визначення

окремих бiологiчних lrонять.

|49-126
(нсt.пеэк+tu.й

pir;attt,)

Абirурiсн,г мас тру
положеннями l]

днощi в оперуваннi категорiями та теоретичними
бiологiчнiй науцi; вiдповiдь вирiзнясться

фрагментарнiстю, виявляс слабку сформованiсть вiдповiдних yMiHb.

l25- l0i)

1зчОовi,lьнttй
piBeHb)

Абiтурiснти слабо орiентуеться
програми встуIIного iспиту з l

поверхнева або мiстить численнi

або взагалi не володiе матерiалом
бiологii, Вiдповiдь фрагментарна i
, помилки i неточностi. Набiр знань

хаоl,и чll иI,1



м,о., lr4ензбiр, Сушкiн, КовалевеЬкий Б.о,, КовалевсЬкий 0.0, Шмальгаузен, Макарович,

Берм, I'рлимек, Щаррел, Акiмушкiн та iH.). OcHoBHi етаIIи розвитку бiологii в cBiTi,

Ботанiка
'I'игlи провiдних тканин, iх формування. Уявлення про еволюцiю трахеальних

елементiв, Розвиток ситовидни* .'рубоп та ik булова. Роль прокамбiю та камбiю в

yTBopeHHi провiдних тканин. Прото- i метафлоема, прото- i метаксилема, Вторинпа

ксилема та вторинна флоема,
найголовнiшi ruпр"r*' морфологiчноi еволюцii рослин. Збiльшепня поверхн1

стикання iз зовнiшнiм середовищем. Спiввiдношення величини i форми, Виникнення

багатоклiтинностi i дифъренцiацiя тiла, Полярнiсть, гiлкування, симетрiя, piBHi

морфологiчноi органiзацii тiла рослин.
способ, рь.rпо*ення нижчих i вищих рослин, Клiтини та органи розмноження,

щикли вiдтворення, чергування поколiнь та ядерних фаз, Подвiйне заплiднення квiткових

рOслин та Його бiологiчна роль.
Генеративпi органи рослин. Виникнення рiзноспоровостi як передумова розвитку

квiткових рослин. 
'Визначення квiтки, Функuii i походження оцвiтини (чашечки та

вiночка), тичинок i маточки,
Мiкроспорогенез та мегаQIlорогенез. Зародковий мiшок та його розвиток, Плоди за

ll0Х()ll)КеННЯМ ОIlJlОДНЯ' 
собливостi бчдови а (талому), PiBHillоttя,гтя про нижчi рослини, особливостi булови вегетативного тlлi

морфOлогiчноi органiзачii тiла (одноклiтинний, колонiальний, багатоклiТинний,

неклiтинний) ,u ,rrr" морфологiчноi структури тiла (амебоiдна, кокоiдЕа, монадна,

пальмелоiдна, нитчаста, 
- 

рir"оr"rчаста) пластинчаста, паренхiмна, сифональна,

харофiтна). Будова клiтини. Пi.r"пr", типи живлення. Хроматична адаптацiя,

Еволюцiя типiВ розмноження водоростей, варiанти циклiв вiдтворення, Екологiя

водоростей, екологiчнi групи.
загальна характеристика вищих рослин (Embriobionta). Уявлення про походження

вищих рослин, "оопtoцi" 
життсвого циклу вищих рослин, Гаметофiтна та сrrорофiтна лiнii

еВОЛюцiI: особливостi життсвого циклу мохоподiбних та папоротеподiбних,
.Рiзноспоровiсть як етап еволюцii наземних рослин. особливостi циклу вiдтворення

рiзноспорових плаунiв та uапоротей.
Загальна характеристика вiддiлу Голонасiннi (РiпорhУа).Життевi форми

голонасiннr*, ,.о.рЪфiчне поширення. особливостi морфологiчноi та анатомiчноi будови,

цикли вiдтворення. особливостi булови гаметофiтiв, запилення та особливостi

заплiдненн". йiпроruмегасшорофiли. Булова насiнного зачатку, Утворення насiння та його

бiологiчне значення. Подiл на класи (HaciHHi папоротi, Саговниковиднi, Бенетитовиднi,

Гiнкговi, Хвойнi, Гнетовиднi).
KBiTKoBi рослини (Маgпоliрhуtа)як вищий 9тап еволюцii наземних рослин. Загальна

характеристика, Свосрiднiсiь мЪрфологii, aHaToMii, бiохiмii вегетативних органiв, ТIикл

uiдr"оренп", KBiTKa. РiзноспорОвiсть. особливостi булови гаметофiтiв. Подв.iйне

заплiднення. Насiння, плiдо бiологiчне значення плоду, Проблеми походження квiтки,

Мiсце i час виникнешня покритонасiнних, ik можливi предки, Принципи класифiкаuii

покритонасiнних,
Явище симбiозу в рослинному cBiTi, його суть, значення, види. Симбiотичнi зв'язки

водоростей та грибiв (лiшайник), грибiв та кореневих систем вищих рослин (мiкориза,

типи мiкориз), азотофй.у.о"* цiанЬИ .,u ,rurrорЪrей, азотофiксуючих бактерiй та KopeHiB

бобових pb.n", (булiбочковi бактерii), водо,ростей та безхребетних тварин,
Мiкологiя.

Щарство Гриби - Mycota. Специфiчнi риси грибiв: булова вегетативного тiла,

клiтини, особливостi метаболiзму, хiмiчниИ склад. Еволюцiя вегетативного тiла грибiв,

жив:lення, екологiчнi групи. Особливостi розмноження грибiв. ЕВОЛЮЦiЙНi ТеНДеНЦii



статевого розмноження, Принципи класифiкацii грибiв. Вiддiли грибiв, Нихtчi i вищi

гриби.
загальна екологiя

Факmорu сереОобuu4а. Поняття про екологiчнi фактори, Сила дii факторiв, Бiотичнi,

бiотичнi та антропогеннi фактори. Взасмодiя факторiв, Обмежlточий фактор,

найважливiшi екологiчнi факiори: свiтло, температура, вологiсть, ocHoBHi шляхи

адаптацii живих органiзмiв до змiн умов навколишнього середовища, Принltипи

еколог,iчноi класифiкацii органiзмiв.
()c,HoBHi сереОовuu4а жummя на Землi. Чотири ocHoBHi середовища життя: наземно-

trовiт,рянеl вода] Грунтl живi органiзми як середовище життя,

С]rlецифiка ,од"о.о середовиЩа. OcHoBHi адаптацii до цього фактору. Кислотний та

свiтловий режими,
особливостi наземно-повiтряного середовища життя. Ддаптацii до життя на сушl у

зв'язкУ з низькоЮ густиноЮ повiiря. Едафiчний фактор в житгi рослин i тварин,

ipy"' як ..р"доurще iснування. Специфiка грунту як трьохфазноi системи,

Еколоiiчнi групи rрунтових тварин за ступенем зв'язку з грунтом.

грунт 
"n 

прrппuд середовища, яке створюсться життсдiяльнiстю органiзмiв },pi
органiзми як середовище iснування. Специфiка умов життя внутрiшнiх паразитiв, Ix

ooHoBHi екологiчнi адаптацiТ.
Бiоmччнi взасмовidносuнu. ocHoBHi типи бiотичних зв'язкiв, специфiка iх виявлення

в мiжвидових та внутрiшньовидових вiдносинах,
ВiдносинИ типу хижак-жертва, паразит-хазяiн. Конкуренцiя. Мутуалiстичнi

вiдносини. Симбiоз. Коменсалiзм, Нейтра-lliзм,
Популяцii', ПоняттЯ популяцii в екологii. OcHoBHi характеристики IIопуляцlи,

(iт.рчк,гура,.динамiка, та бiотичний потенцiал популяцiй. Гомеостаз популяцiй, Регуляцiя

llИСеJ llll{()C'l'l поlIУJlяIdl И,

liitlцеllозu,I Iоняття про бiоценози. Фiтоценоз, Бiотоп. Трофiчнi, топiчнi та iншi

з1]'язкИ t-,рганiзмiв в бiоценозi. Поняття про екологiчну нiшу.

структура бiоценозiв, Принципо"i рr., структури бiоценозу як надорганiзменнот
,системи,

Бiосфера. Поняття про бiосферу. В.I.Вернадський, Межi бiосфери.

СтабiльнiстЬ бiосфери. ДинамiчниЙ характер стабiльностi та ii регуляторнi

механiзми. OcHoBHi бiологiчнi цикли бiосфери,

мiкробiологiя з основами вiрусологii та iмунпологii
L'mрукmурна орiанiзацiя прокарiоmuчноi клimuнu, Морфологiя i ультраструктура

прокарiотичноТ клiтини, Прокарiоти i еукарiоти. Форми i розмфи бактерiй, Будова,

хiмiчний склад i функцii *or.ro"."riB прокарiотичноТ клiтини. Поверхневi структури

бактерiапьноi клiтини: оболонка, капсула, джгутики i ворсинки (фiмбрii), Протопласт

(циrоплазматичнi мембрани, цитоплазма, цитоплазматичнi включення),

Клiтинна оболонка. Будова, хiмiчний склад i функчii оболонки бактерiальноi

к:ii,tини, ФарбуванНя бактерiЙ за Х,Грамом. Периплазма у грамнегативних бактерiй,

Гlрокарiсlт" d., клiтинних оболонок: протопласти, сф_ерогtласти, L-ф_орми,

Генетичний апарат прокарiотиiноi клiтини. Нуклеоiд, особливостi його будови,

Плазмiди. Значення плазмiд.
капсули i слизовi чохли. Хiмiчний склад i функчii слизових капсул i чохлiв,

щжгутики. Булова i характер розмiшення джгутикiв на поверхнi бактерiальнот

клiтини. МеханiзМ руху бакТерiй за допомогою джгутикiв, iншi види руху бактерiй

(спiрохети, мiксобакrерiТ, нитчаiтi бактерii тощо). Таксиси у прокарiотiв-t ^ 
ВорсИнки (фiмбД9. Ьуло"а, типи 

-i 
функuii ворсинок. CTaTeBi фiмбрii. Мембрани,

I_|итоплазмur"чпu N4.rOpu"u (цпм), ультраструктура i хiмiчний склад, рiдинно-мозаiчна

модель цпм, види внутрiшньоцитоплазматичних мембран. ФУНКЦii ЦПМ ПРОКаРiОТ,



l(tlt,tltl:raзMa. 13HyтpirпHbott.ltiTиHHi структури; tлуtслеоТд, рибосоми, мезосоми,

\p()\la,t офсlри. хJlоросоми, фiкtlбi:riсоми, аеросоми, карбоксисоми, Запаснi поrкивнi

pb"ou"rrr' 
- 

гrолiсахариди (глiкоген, гранульоза тошо), вуглеводневi гранули, полi-Р-

оксимасJIЯна кислота, лiпiди, воски, полiфосфати (волютин),

Вк,,tючення - tIродуктИ клiтинного метаболiзму: cipKa, карбонат кальцiю,

lIapacпopLrrbHi кристалоподiбнi включення, R-тiльця тощо,

11ринilиltовi особливостi булови гtрокарiотичноi ttлiтини.

Po;tb плiкрОорганiзмitЗ в гlриролi i сl,часному >ttи,rтi ]rюдського суспiльства (сiльське

19с110!арс.гвол харчова промис,цOвlсть, \,Iедицина, ве,геринарiя, бiотехнологiя, геологiя,

t.iдрометzt-llургiЯ тошtо). МiкробiоЛогiя - основа сучасноТ бiотехнологii. OcHoBHi напрями,

пробп.r, i перспективи розвитку бiотехнологii (генноi iHxteHepii) в XXI ст,

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

покрапденнi родю"о.тi rрунтiв, водного i повiтряного басейнiв вiд шкiдливих забруднень,

регулюваннi газового складу атмосфери.
Взас,utлвiОносL1,111l мiкроорzанiз.л,tiв у lltiкробiоценозах mа з iнu,tuмu жuвuмu

{)|).,i.lill: j\r(l.\rll. I],llLc:rloBi,,lLloc1,1HI1 MliiK мiкробами: симбiоз, метабiоз, коменсалiзм. сателiзм,

iiIr i,il ,)liij\i, ]litpil,]t.l ll.t,j\t. Att t ибiо,lикrt. i lро;tуuегlти антибiо,гикiв. МеханiзМ дiI

.;li l ll()l() l iliiIl],

At l гиб i о,ги кOрезис],еtlr,нiсr,ь бактерiй. Рослиннi антибiотики фiтонциди.

Використання мiкробних преlrаратiв для боротьби з шкiдниками рослин (бiологiчний

метод).
Взаемовiдносини прокарiот з рослинаNIи. MiKpo флора ризоплани та ризосфери

позитивний та негативний вплив мlкроорганlзмlв на рослини. Фiтопатогеннi

мiкlэtlсlрt,аtliзми. Поня,l"rя ltpcl мiксlризу. Епiфiтна мirtрофлора росJIин,
IJllасr,tовiд[tосиtlи rtptlKapioT з людиною та тваринами. F{ормальна мiкрофлора,

N4iкроорlаttilзми lttкiри, pol,oBoT порожни!iи, шлунково-кишкового тракту, дихальних

tп:tяхiв .га iнших .r.r., органiв, lIаiогеннi мiкроби. lнфекцiя. Токсини. Найпоширенiшi

iнфекцiйнi хвороби людини. тварин i рослин.
Вiрусолоiir. Вrдприття неклiтинних форм життя - BipyciB. Природа i походrкення

BipyciB, *орфологiя i Ьтруктура BipyciB, Хiмiчний склад BipyciB, Культивування BipyciB

р,r.,,"., i iвiрин. РепрБдукцiя BipyciB. Продуктивна iнфекuiя, вiрогенiя i абортивна

irrdlcKr1iя, liirкr,срiофаl,и.
l ltllijl l)clll)tr,,(\,ttltir Bipy,ciB. l}iруснltЙ ttцнцсроген,

Ilaiirttlrtlиptlttittli r,iivc,ri хвороби l)ослин (тютюнова мозаiка, мозаiка картогlлi,

)lir)l}lяllиlJ}t Il)iliрOвих бурякiв. с,говбур rrомiдорiв,га iH.) i заходи боротьби з ними,

BipycHi хвороби людини i т,варин: грип, Kip, епiдемiчний полiомiелiт, Bicпa, чума ХХ
столiття - снIД (синдром набутого iмунодефiЦиТУ), ящур, сказ тощо. Профiлактика та

боротьба з вiрусними хворобами"

Фiзiологiя рослин
)Ii'ttr;.,tcltttsl. p()L,.,lllH Kapбclrto.1,t (фоmrlсttrtmез). Значення фотосинтезу у природi, його

Ktlctti.tt]Ll ро:tь.'I'иltи ByI,Jleцевого }ltиI]jIення.

Jlис,гок - основний орган фотосинтезу. ffифузiя вуглекислого газу в листку, Поняття

rrpo лифузiйнi опори, Тх фiзична суть та бiологiчне значення,

Ilластиди pobn"rrro.o органiзму. Хлоропласти - мiкроструктури, що здатнi до

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

ходження в он.l.оl.енезi та фiлогенезi, iх напiвав,гономнiсть.
lLlac,1,11,1ttli tliгменти: хilорофi_irи, каротиноТди ,га фirtобiлiни. iх фiзичнi, хiмiчнi та

t)ll l l1.1lli lJ,|lacl,иl]()c,r,i. Бiосинтез хлорофiлiв, картиноiдiв. фiкобiлiнiв
I,tttllэt,c.tLltca гtl хiлri,зм tРо,госиtll,езу. Фо,госинтез як проЦес посднання свlтлОвих l

Iе]инOвих реаrtцiТ. Значення окремих дiлянок сонячного спектру для фотосинтезу,



Свiтлова фаза фотОсинтезу. Фотофiзичний та фотохiмiчний етапи. PiBHi збудження

молекули хлорофiлу. Поняття про фотосистеми, реакцiйнi цеIIтри i фотосинтетичнi
одиницi, Лока.пiзацiя, булова та функцiонування першоi фотосистеми. Щиклiчний
транспорт електронiв. Фотосинтетичне фосфорилювання, механiзм утворення АтФ
1iiпотезi П.Мiтчела). Локалiзацiя, булова i функцiонування другоi фотосистеми.
НециклiчНий трансПорт електронiв. Фотолiз води, утворення НАЩФНz та видiлення

кисню. Пролукти свiтловоi стадiт фотосинтезу та шляхи ix використання,

Темнова стадiЯ фотосинтезу, iсторiЯ ij вивченНя. "С,3"-Шлях фотоСинтезУ (цикл

M.K;urbBiHa). Фази карбоксилювання, вiдновлення, регенерацii. Повний баланс "с-з"_
шляхузасВосннЯ uу.п.кr.Лого газу. "С-4"-шлЯх фотосиНтезу. Працi М.Щ.Хетча, С.Г.Слека

Г.LКорчака,I.А.Тарчевського та Ю.С.Карпiлова. особливостi первиIIного

карбоксилювання Ъ клiтинах мезофiлу та вторинного - в клiтинах обкладки. Перевага i

нЙолiкИ "с-4" фотосинтезУ порiвнянО з ооС-З"-ШляхоМ засвосння. Темнова фаза

фотосинтезу сукулентiв. Фотодихання, його особливостi та фiзiологiчне значення,

Залежнi.ri 
- 

фотосинтезу вiд рiзних факторiв: зовнiшнiх iнтенсивностi та

спектраJIьного складу свiтла, концентрацii вуглекислого газу, температури, концентрацii

кисню, мiнерального живлення; водопостачання; внутрiшнiх - онтогенезу листка, BMicTy

асимiлятiв та хлорофiлу (асимiляцiйне число), BMicTy води в листку, стану вlдкритостl

"О"Ёi'Jоrкти фотоСинтезу: первиннi, промiжнi, кiнцевi. Фотосинтетичний коефiцiент.

Фотосинтетичне утворення вуглеводiв, бiлкiв, жирiв та органiчних кислот. Транспорт

асимiлятiв в рослинi, Коефiцiснт корисноi дii зелених рослин,
luхання рослuн,поняття про шляхи видiлення енергiй з органiчних речовин, де вона

llак0lIti|IИ.]lася В гrроцесi фотосинl,езу, ffиханНя та бролiння, ефект Пастера, ,Щихання як

окиснювально_вiдновнi процеси. Роботи О.М,Баха, О.I.Паладiна Та Г.ВiЛаНДа. СУбСТРаТИ

,liихаlIня. fiихальний коефiцiснт. Шляхи дихаJIьного обмiну,

.Щихотомiчний шлях дихання. Локалiзацiя, особливостi, значення" Анаеробна фаза

дихання (глiколiз), його етапи. Субстратнефосфорилювання. Зв'язок дихання з бродiнням

за С.п.костичевим, Деробна фаза дихання, ii стадii (окиснювальне-декарбоксилювання

пiровиногРадноi кислоти, цикл триКарбошовиХ кислот, електроно-транспортний ланцюг).

окиснювальне фосфорилювання та нефосфорилююче окиснення.

г:riоксилатний цикл - один з етапiв глюконеогенезу.
дпотомiчний (пентозофосфатний) шлях дихального обмiну: Хiмiзм, особливостi,

значення,

ffихання - центральна ланка метаболiчних процесiв рослинЕого органiзму.

Залежнiсть iнтЬнсивностi дихання вiд умов навколишнього середовища (свiтла,

температури, концентрачii кисню та вуглекислого газу в повiтрi, мiнерального живлення,

водопостачання) та внутрiшнiх факторiв.
рухч рослuпru* орrонiзtиiв. Класифiкацiя способiu ру"у' Внутрiшньоклiтиннi рухи,

lаксиси, вЬрхiвковий picT, pocToBi рухи (тропiзми i HacTii), тургорнi рухи, пасивнi

механiчнi ру*", Геотропiзм, фототропiзм, гiдротропiзм, хемотропiзм, термотропiзм,

rиr.мо.гропiiм. Ростовl HacTii: фотонастii, TepMoHacTii. Тургорнiнастii: HiKTiHacTi,

тигмонастii, xeMoHacTii та сейсмонастii. Фiзiологiчна природа ростових pyxiB. Значення

фiтогормонiв у ростових рухах. Фiзiологiчна природа pyxiB.

Фiзiолоziчнi асновu сmiйкосmi рослuн. Стiйкiсть рослин - адаптивне пристосування

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

зимостiйкiсть, солестiйкiсть, газостiйкiсть, радiостiйкiсть, cTiйkicTb до нестачi кисню та

iнфекuiйних захворювань. Загартування рослин,

Зоологiя



пidцарсmво оdноклimuннi mварuнu,спосiб життя i поширення одноклlтинних.

XapaKTepHi риси булови i життсдiяльностi одноклiтинних. Полiфункцiональнiсть клiтин

"uйпро.iirlr"". 
Симетрiя в одноклiтинних. Оболонки, ix будова. Органели руху

одноклiтинних, Щитопп**u i ядро як ocHoBHi частини тваринноi клiтини, ix булова i

функчii, Типи дiлення ядер. Фiбрилярнi структури. Органели, що забезпечують Irронеси

живлення, травлення, видiлення, осморегуляцii, Рiзнi тиIIиживлення. Розмноження

одноклiтинних. Життсвi та ядернi цикли, Iнцистування одноклiтинних в природi, Система

одноклiтинних. OcHoBHi види.
тuп Кiльчасmi черви. Бiльш високий piBeHb органiзачii та активностi кiльчастих

червiв в порiвняннi з плоскими i круглими червами. Сегментацiя тiла (метаrr,rерiя), 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 сис],ема. Ускладнення органiв видiлення i нервовот системи. Органи чуття,

()соб:rlлвtlс.гi рсl,змнсlже}Iня та розвитку. Подiл типу на пiдтипи i клаСИ. OcHoBHi ВИДИ,
'|'uп L!.,tellucm,rlrtoz,i, 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. Мускулатура,

руховий апарат i рухи членистоногих. Кiнцiвки та ix походження. Порожнина тiла. Травна

ьй.r*ru, iT- лиференцiацiя у рiзних груп. Органи дихання водних i наземних

членистоногих, iх поrод*.""я. Рiзнi способи дихання. Кровоносна система, рiзний piBeHb

розвитку у рiзних груп членистоногих; Tt зв'язок з дихальною системою. Рiзнi типи i

ЪункцiТ'оРганiв видiЛення членИстоногих, Нервова система; ускладнення та диференuiацiя

uИдiпlu головного мозку; ендокринний апарат; прогресивний розвиток органiв чуття i
специфiчнi риси ix булови. Поширення членистоногих в природi, Кiлькiсть видiв та iх
значення в природi та для людини. Принципи подiлу типу на пiДтиПИ. OcHoBHi ВИДИ.

наdклас Рuбu. Характеристика риб, як первинно водних щелепоротих. Розвиток ше-

леп i парних кiнцiвок. Прогресивнi морфофiзiологiчнi особливостi риб. Порiвняльно-

анат.омiчний огляд органiзiuiТ *р"uдоu"х-i кiсткових риб. CylacHa класифiкацiя. OcHoBHi
,гаксогlи, llрелOтавники. Вищи, занесенi ло Червоноi книги Украiни, Мiсцевi види,

к.пас Зе.цlновоdнi, Загапьна характеристика класу. Морфологiчнi перетворення у
,il]'яJк)' з виходоМ на сушУ i пристосуванняМ до водно-наземного способу життя.

оообливостi буловИ ФункцiонУваннЯ найважливiшиХ систем органiв. CyracHa

класифiкаUiя. OcHoBHi таксони, представНики. ВидИ, занесенi до Червоноi книги УкраiЪи.

Мiсцевi види.
Клас Плазунu. Характеристика плазунiв як нижчих aMHioT; вiдмiннiсть aMHioT вiд

анамнiй, особливостi будовпi функцiонування найважливiших систем органiв. Специфiка

морфологiчноi органiзацii у рiзних груп рептилiй. Суrасна класифiкацiя, ocHoBHi таксони,

прёл.ruuп"ки. Видио занесенi до Червоноi книги Украiни. Мiсцевi види,

Юшс ПmаХи. ЗагальНа характеРистика птахiВ як прогресивноi гiлки видих хребетних

пристосованих до польоту, Анатомо-морфологiчнi i функцiональнi особливостi основних

"r.ra, органiв. Сучаспi уявлення про механiзм дихання птахiв. Полiфункцiональнiсть

дихальноi."ar.r". Сучасна класифiкацiя, ocHoBHi таксони, rrредставники, Види, заriесенi

до Червоноi книги Украiни. Мiсцевi види.'кпас 
Ссавцi,заiальна характеристика саавцiв як найбiльшi високоорганiзованих

хребе.l.них тварин, OcHoBHi прогресивнi риси органiзачii. Анатомо-морфо-фiзiоiогiчний

огля.Ц годовних систем органiв, Спеuифiка i адаптивнi риси в будовi Bcix систем органiв у

рiвних ссавцiв в залежностi вiд способу шиття, кормовоТ спецiалiзацii тощо,

Сучасна класифiкацiя, ocHoBHi таксони, представники. Види, занесенi до Червоноi

книги Украiни. Мiсцевi види.



Фiлоzенеmuчнi зв'язкч Miэtc рiзнultлч muпамч rпа класамu безхребеmн,Llх. OcHoBHi

напрямки та етапи еволюцiт безхребетних тварин. особливостi будови, якi вказують за ту

", irry фiлогенетичну спорiдненiсть мiж окремими таксонами. Прогресивнi i тупиковi

лiнii В еволюцii безхреЬетнrr. Пр"чr", .учu.пого iснування як високоорганiзованих, так i
примiтивних груп тварин.

(Di,,tоаеrtiя xopd,{lBux mварuн, OcHoBHi напрямки еволюцii хордових: тварин:

rrpor рссивнi i -гупиковi лiнiт в еволюцii. Гiпотези походження хордових. Розвиток

ланцетника - основа для розумiння рiзних етапiв фiлогенii хордових тварин. [Bi гiлки в

розвитку черепних: безщелепнi та щелепоротi. Вихiд хребетних на cylпy i зв'язанi з цим

морфофiзiологiчнi перетворення. рiзноспрямованiсть еволюцii земноводних,

рiзноманiтнiсть давнlх плазунl i причини ix вимирання. OcHoBHi ЛiНii еВОЛЮЦii ПТаХiВ i

ссавцiв; рис органiзацii, якi забезпечили прогресивну еволюцiю ссавцiв.

ПохоdэtсеннЯ баzаmоклimuннuх. ГiпотезИ Е,ГеккелЯ, I.Мечнiкова, погляди

о.Захваткiна, д.LIванова на походження багатоклiтинних.

Генетика з основами селекцii
менdелiвське успаdкування. особливостi гiбридологiчного методу г. Менделя,

Генетична символiкЬ. Моногiбридне схрещування, ГIоняття flро гени i алелi. Гомозигот-

HicTb i гетерозиготнiсть. Типи -"n""oi взаемодii генiв (домiнантнiсть i рецесивнiсть,
неповне дойirrуuuпня, кодомiнування, наддомiнування). Закон одноманiтностi гiбридiв

першого поколiння i закон розщеплення,,щигiбридне та полiгiбридне схрещування.

Закон незzuIежного комбiнування ознак та його обмеження, I-{итологiчнi основи

мендеltiвського розщеплення. Умови, якi забезпечують прояв менделiвських

закономiрностей. Статистичний характер розщеплення,
принципи спадковостi, якi випливають iз законiв успадкування, вlдкритих

Г,Менделем.
взасмоdiя неалельнuх zенiв, Типи взаемодiт неаJIельних генiв (комлементарнlсть,

епiстаз, полiмерiя, модифiкаuiйний вплив). особливостi успадкування кiлькiсних ознак,

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

цiлiснiсть генотипу.
Генеmuка, сmаmi, Зчеплене iз сrrlаmmю успаdкування. Бiологiя cTaTi. Аутосоми i

cTaTeBi хромосоми, Гомогаметна 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 пlд час

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

нерозходження статевих хромосом У людини. Iнтерсексуальнiсть. ,щиференцiацiя cTaTi i

pu,ro ,,up*oHiB у uьому процесi, Ба,,lансова теорiя визначення cTaTi,

Спiввiднош.rп" .iur.й i проблема його регуляцiL Практичне значеЕня регуляцii
спiввiдношення ататей, Природне i штучне перевизначення cTaTi. Успадкування ознак,

зчеплених iз статтю,
Зчеплення zeHiB. KpociHzoBep, XapaKTepHi особливостi зчепЛеногО усшадкування,

повне i неповне зче11ленпя. Явище хiазматипii та кросинговер. Методика визначення

частоти кросинговеру. Типи кросинговеру.
геньтичнi та цитологiчнi докази кросинговеру. група зчеплення. закон т.г.

Моргана. Визначеннi локалiзацii генiв у хромосомах. Генетичнi карти. Порiвняння

генетичних i цитологiчних карт хромOсом. !:

Значення кросiнговеру в еволюцii та селекцii. OcHoBHi положення хромосомноi

Teopii спадковостi Т, Г.Моргана.
молекулярнi oc"oui спаdковосmi. Прuроdа zeшa, Мiкроорганiзми як об'скти

генетичних дослiджень, Прототрофнiстu ,u Ъук.отрофнiсть, РезистеНТНiСТЬ. ВИЯВЛеННЯ i



аналiз бiохiмiчних мутацiй у прокарiот. Метод вiдбиткiв, метод селективних середовищ.

Концепцiя "один ген - один фермент", i'i сучасна оцiнка.

рекомбiнацiя генетичного матерiалу у мiкроорганiзмiв, Трансформацiя та докази

генетичнот ролi днк. Кон'югацiя у бактерiй. Плазмiди. Звичайна та змiшана

реконструкчiя фагiв та BipyciB.' 
Еволюцiгуявл.пu npo ген. Класичне та сучасне уявлення про ген. Функцiональний

критерiй алелiзму (uис-транс-тест), Внутрiшньогенна рекомбiнацiя.' 
Ьучаснi уявлення про .rру*rур"о-функцiональну природу гена, Типи генiв,

Iнтронно-екзонна .rpynrypu генiв у eyKapioT. Надлишковiсть днк, Повторення,

нестабiльнi генетичнi елементи,
РеалiзацiЯ генетичнОТ iнформацii. Специфiчна послiдовнiсть нуклеотидiв !НК як

осitOВакОДУВаННяспаДковоiiнформаuii'БУловаДНКТамеханiзмfiреплiкацii.
'I'раlrскриГrцiя. ТипИ РНК в клiтинi-(рибосомна, iнформативна, транспортна). Процесiнг i

сrr,,айсйнr'. 'l'ранс.цяЦiя. ГенетиЧний коД та його властивостi. Бiосинтез бiлка в рибосомах
,га значення в цьому процесi нуклетнових кислот,

Регуляцiя unir""o.ri генiв, Регуляцiя транскриlrцii та модель оперону у шрокарiот,

Регуляцiя сплайсингу i трансляцii.
мiнлuвiсmь, [i npuuuru i л,tеmоdu вuвчення, Класифiкацiя форм мiнливостi

(комбiнативна, nлуruцiйпu, онтогенетична, модифiкацiйна). Спадкова мiнливiсть

органiзмiв як основа еволюцii.
мутаuiйна мiнливiсть. Класифiкацiя мутацiй, ABToHoMHicTb КЛiТИН У ХОДi

мутацiйного пронесу.
Молекулярнi мЬханiзми мутагенезу. Геннi мутацii. МножинНий алелiзМ. РепараuiЯ

ДНК та iншi механiзми захисту генетичного матерiалу вiд мутаuiй.

XpoMocoMHi MyTauii.

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

ltiивtli llрироди. Сучасне уявлення про вид,
, Кiи,iерii виДу (морфологiчний, фiзiолого-бiохiмiчний, генетичний, еколого-

,,.о.рuфiчпий). Спешифiка застосування цri nprrepiiB у зоологii, ботанiцi та мiкробiологii.
- 

Структура виду. Полiтипiчна концепцiя виду. Пiдвиди, екологiчнi i бiологiчнi раси

та iншi внутрiшньовидовi групування. Структура популяцiй,
Видоутворення як iсторичний проuес. Значення розселення виду, географiчноi,

екологiчнот ,u бi.iологiчноi'- iзоляцii в цьому процесi, OcTpiBHa iзоляцiя. ПравилО

Динамiчноiрiвноваги.АлопатриЧнеУВиДоУТВореннi.РольапомiксисУВУТВореннiвиДiв.
МорфЬлоziчнi закономiрносmi фiлоzенезу. Теорiя фiлембрiогенезУ О,М.СевеРцова,

Способr(модуси) здiйснення фiлембрiогенезу (аноболiя, девiацiя, архалакси),

сучасний стан проблеми взаемозв'язку iндивiдуального та iсторичного розвитку.
Гомологiчнi i ана,rогiчнi органи. Адаптивна ралiаuiя. Принuипи фiлогенетичноi

змiни. Мультифункцiональнiсть органу. Головна i другорядна функцii органу, Кiлькiсна

змiна голо"rоi^функuii органу: пр"пцrП iнтенсифiКацii (змiнИ) органiв (Н.Клейненберг),

принцип .r.nпr.r"",".пЪ функuй (О,М.СевеРЦов). Якiсна змiна головноi функчii органу:

принцип розширення функчiй (Л,Плате), принцип змiни функцiй (Ч,,Щарвiн, А.Щори),

й"щ. олiгомеризацii iомологiчних органiв i його еволюцiйне значеЕня (В,О..Щогель),

Ру:lиментацiя i релукцiя органiв, кореляцiя i координацiя органiв;iх еволюuiя.

Прогр*. i р".р.С в еволюцii, Шляхи.,бiологiчного прогресу за О.М.Северцовим:

uроrорбоi 1rорфо-6iзiологiчний прогрес), iдiоадаптацiя, загальна дегенерацiя (морфо-

бi.iопъiiп"ии ръгрес), ценогенез. Зв'язок мiж рiзними напрямами бiологiчного прогресу.

Сuнmеmuчна mtеорiя еволюцii. Синтетична теорiя еволюцiя (ocHoBHi постулати),

вклад вiтчизняних та зарубiжних вчених у ii встановлення.



Розвumок орzанiчноzо свimу. OcHoBHi етапи в розвитку життя на Землi, PaHHi етапи

розвитку життя (архейська i протерозойська ери). Виникнення статевого процесу i

боrо."пr.rу. Походхсення багатоклЙинних тваринних органiзмiв (теорiя фагоцители

1.1.Mc,rHiKoBa), Розвиток життя в палеозойську еру. Вихiд рослин на сушу. Вихiд тварин

tlit cyuly, I)tlзви1,ок життя в мезозойську еру. Розвиток життя в кайнозойську еру, OcHoBHi

ароморфози,
Зага;rьнi закономiРностi макроеволюцii. Закон необоротностi еволюцii. Фактори, якi

визначають швидкiсть еволюцii груп органiзмiв. Проблема вибирання груп тварин i

рослин. Еволюцiя як дiалектичний розвиток,
Бiоzеоzрафiчне райопуuоп"о. Принципи бiогеографiчного районування. Критерii

видiлення бiоценотичних i бiофiлотичних регiонiв. ocgoiBHi бiоми i царства с}ходолу,

Анатомiя людини
скелеm mа йоzо сполучення. Скелет як частина опорно-рухового апарату. kicTka. як

орган. Булова KicToK, ix фЪрма. окiстя i значення його в живленнi кiстки, Iннервацiя i

uu.пуп"рrзацiя кiстки. Щiльна й губчаста речовини та iх значення. Кiстковий мозок,

KicTKoBa тканина, остеон, Класифiкаuiя KicToK,

Сполучення KicToK, Види зрOщення KicToK за допомогою сполrlноi, хрящовоi та

KicTKoBoi тканини, Булова суглобiв i oci обертiв, Вивихи,

liiс,гrси r,улуба та iх сполучення, Фiлогенез та онтогенез осьового скелету, Поняття

ttpo кiсr,кtiвий сегмент.
Бу:iова хребчiв, ребер i грулини, Хребет i грулна клiтка як цiла Конституцiйнi

особливостi грудноi nnirn". особливостi булови хребта дiтей, що утруднюють триваJIе

стояння. BiKoBi змiни скелета тулуба. Вплив умов життя на його судову,

кiстки кiнцiвок i ik сполучення. Скелет вiльних кiнцiвок i поясiв - плечового й

тазового; зберiгання в них рис булови кiнцiвок примiтивного наземного хребетного,

кiстки верхньоi кiнцiвки, iх сполучення, oci обертання суглобiв, Булова скелета руки

у зв'язку з пристоауванням до прuчl. Кiстки нижньоi кiнцiвки, ix ополучання, oci

Ьб.рruпп' .уrпЪбiu. ПристосуВuпr" .n.n.Ta нижньОТ кiнцiвки до прямоходiння, Онтогенез,

'BiKoBi та cTaTeBi особливостi скелета кiнцiвок,
Вивчення вiкових особливостей скелета на живiй людинi антроrrометрlя,

рентгеноскогriя; ix значення для об'ективноi оцiнки загального фiзичного розвитку дiтей,

значення вивчення скелета в практицi гIротезування,

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

особливостi черепа. OcHoBHi форми черепа, Критика расизму при вивченнi черепа,

,\4'язосзсt сu(,mе.ма, М'язи * активна частина опорно-рухового апарату тiла. Поняття

IIро м'язову 1канину, М'яз як орган. Форма м'язiв, Щопомiжнi апарати моязiв i iх роль,

Булова м'язiв.
спеuифiчнi особливостi опорно-рухового апарату людини. Постава, i ii анатомiчна i

функuiональна основа. особливостi розвитку скелета i мускулатури _нижньоi 
кiнцiвки в

зв'язку е пристосуванням до вертикального положення тiла, Склепiння стоrrи i

плоскостошiсть. Рука як орган праui, Прогресивне диференuiювання скелета i мускулатури

руки В зв'язкУ iu ,рудоuою дi"льнiЪтю. Вплив професii на булову руки, Анатомо-

функцiональнi перелумови для формування постави в шкlльному вlц1,

Нуmроъцi. Зiга,тьний огляд внутрiшнiх органiв, подiл ix па системи; закономiрнiсть

ix булови; слизовi оболонки, залозLL(ж булова, класифiкаuiя), м'язовi оболонки, серозний

покрив.
серознi порожнини тiла i ix розвиток (черевна порожниЕа; плевральна rrорожнина та

iH,). Парастеральний i вiсцеральний листки серозних порожнин, Топографiя внутрiшнiх

органlв.
Система органiв травлеЕня.

l'iст,ологiчIIа судова стiнки траI]ного
Фiлогенез, Загальна характеристика, Ембрiогенез

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 iх прорiЗуваннЯ i змiна в людини. Зубна формула.
Гл<lтка, tj дiлянки, nopo*r""a и cTiHKa. Сполучення глотки, Перехрестя дихального i

,IpaBHot,o TpaKTiB, мигдалинки; лiмфоIдне кiльце глотки, його значення.

Шлунково-кишковий тракт. Стравохiд, Шлунок, його булова i топографiя,

мiкроскопiчна будова його стiнки, ToHKi кишки; дванадцятипала кишка; протоки, пlо в неi

вiдкриваються; брижова частина тонкот кишки, вiдношення до очеревини, Жовчнi

npoio*Iа i жовчний Mixyp. особливостi кровоносноi системи печiнки,

товста кишка, it вiддiли; будова, топографiя, вiдношення до очеревини. особливостi

бУ.lrови с.1-1изовоТ та м'язовоТ оболонок. Функцiональне значення рiзних вiддiлiв шлунково-

KrtlIlKOl]0l,() l,рак l,y. Очеревина, ij значення. Брижi, сальники,

С'ис,t.ема органiв дихання, Розвиток i загальна характеристика. Носова порожнина, fi

r,опографiя, подiл на дихальну i нюхову частики, фракцii, Гортань, Ti хрящi, суглоби,

зв'язки, м'язи, ,rоро*"""а. ПЬдiл порожнини гортанi та пристiнок, область голосовоi

щiлинИ i пiдв'язковий простiр. Гортань як орган голосоутворення. Гiгiсна голосу в перiод

статевого дозрiвання
ТрахеЯ Й бронхи. Легенi, ik топографiя, частки, поверхнi, KopiHb i ворота,

Розга,туження бронхiв у легенях, Мiкроскопiчна булова легень, Ацiнус - структурно-

функцiоналопu одr"rцr легенi, особисЬостi кровообiгу в зв'язку з функцiею газообмiну,

йеханiзм дихання. Плевра, ti листки, порожнина. Середостiння: органи, що складають

передне i заднс середостiння,
BikoBi особливостi будови органiв дихання. Вплив фiзичних pyxiB i тренування на

розвиток дихальноi системи.
Система органiв сечовидiлення. Розвиток i зага-шьна характеристика нирок. Нирки,

форма, положення, фiксацiя, вiдношення до очеревини. kipkoBa i мозкова речовини Еирки,

йiпро.попiчна булова, Нефрон - структурно-фукнuiональна одиниця нирки. особливостi

I(I]0R()l1()с,l,аllа}IIlя нирки, с*чоuод", сечовий Mixyp, сечовидiльний канал i сфiнктер, iх

булова, значення й BiKoBi особливостi.
Чоловiчi cr.aTeBi органи. Розвиток. Ясчка. Сiм'явивiдна протока, сiм'яний канатик,

,ОпущеннЯ яечкiВ в мошонку, затриманНя цьогО _процесу 
(крипторхiзм, монорхiзм),

перелмiхурова залоза (простата) i сiм'янi мiхурчi. Сечостатевий канал i печеристi тiла,

BikoBi особливостi чоловiчоi cTaTeBoi системи. Аномалii розвитку чоловiчих статевих

органiв.
жiночi cTaTeBi органи, Тх ембрiогенез та загальна характеристика. Ясчники, маточн1

труби, матка, iх булова, вiдношення до очеревини i зв'язки, ,Щiвоча перетинка, BiKoBi й

йлiчнi особл"uо"тi, Булова жiночоi статевоi системи. Плацента, Аномалii розвитку

жiночих статевих органiв. Молочна залоза,

Суduнна сuсmема. Значення судинноi системи. Фiлогенез KpoBoнocнoi системи.

РозвитоК органiВ кровообiгУ, ЖовчниЙ, плацентарний та легеневий кровообiг. Подiл

судинноi системи на кровоносну i лiмфатичну.
Кола кровообiгу. Мiкроциркуп"рr* русло. Дртерii, вени, капiляри; булова ix cTiHoK,

Рефлексогеннi .о"". Запоно*iр*rос"i розмiщеннЯ та розгалуження судин, Значення

анастомозi в i колатерального кровообiгу.
ceprte, йоr.о форма, стiнки, порожнини) клапани, Серuевий м'язо його особливостi та

iннервацiя, ГIровiдна система оерiя. Власнi судини серця. Навколосерцева сумка,

топографiя серця у зв'язку з вертикальним положення тiла.

Сулини маJIого кола кровообiгу. Легеневий стовбур, його гiлки, функцiя i

топографiя. Легеневi вени.
дртерii i вени великого кола кровообiгу, Гiлки дуги аорт, грулноi i черевноi аорти,

Системи верхньоi i нижньоi порожнистих вен,

розвиток серця. Кровообiг плода, Особливостi серцево-сУДИННОi СИСТеМИ ДИТИНИ.

Органи проuоruорення та iMyHHi системи, Кiотковий мозок i його розподiл в



ембрiонаЛьнiй i постембрiональниЙ перiоД розвитку. Вилочкова заJIоза (тимус). Лiмфоiднi

peгioilapHi скуllчення. Селезiнка, ii булова i функцii,
Нервова сuс,mедпа, Загальна характеристика HepBoBoi системи. Значення нервовоi

частини тканини, Нейрон, нервове воJIокно, рецептори, ефектори та синаптичнi

закiнчення. Нейроглiя. Cipa й бiла речовина мозку. Рефлекс як основний принцип

дiяльностi нервоЪоi a".raй". Проста та складна соматична дуга, ланцюги нейронiв та

HepBoBi центри, Зворотнi реакцii та роль рефлекторних кiлець,

ГоловниЙ ,о.Ъп. ЕмбрiогеНез i BiKoBi змiни вiддiли головного мозку. Ретикулярна

формачiя, Сулини.
Стовбурова частина головного мозку як продовження сlrинногО мозкУ (замiжжя).

Щовгастий мозок; його морфологiя та розташування oipoi та бiлоi речовини,
Заднiй мозок; морфЪлогiя мосrу, мозочка i його нiжок, Топографiя cipoi та бiлоi

речовини. Четвертий шлуночок мозку, ромбовидна ямка.

СереднiЙ мозок, 
-МорфологiЯ 

,i*oK мозку пластинки чотиригорбкового тiла;

розмiщення cipoT i бiлоi реrоuинr. Червоно-ядерне-спинномозковий шляхи, бiчна петJUI.

Водопровiд мозку. Значення середнього мозку.
Кiнцевий мозок, Морфологiя великих пiвкуль, ix частки, борозни i закрутки.

(ri;tot енез веJlиких пiвкуль У iu'o.ny з кортикаJIiзацiсю функцiй, Булова бiчних шлуночкiв,

Кора, ii мiкроскопiчне булова. Бiла речовина пiвкуль. Пiдкорковi (базальнi) ядра:

cMyI,acl,e тiло, оt,орожа i мигдалеподiбне ядро; iх значення,
двтономна нервова система, ti анатомiчнi i функчiона_пьнi особливостi. Рефлекторна

дуга автоНомноi HepBoBoi системи. Симпатичний вiддiл aBToHoMHoi нервовоi системи;

йЬго центральнi ,r.йро"". Симпатичний стовбур; симпатичнi вузли, нерви i сплетiння.

парасимпатичний вiддiл автономноi нервовоi сиатеми; його центра-шьнi нейрони. Шляхи

виходу парасимпатичних вOлокон на периферiю; iх вузли i зони iннервацiТ.

Фiзiологiя людини i тварин.
ФiзiолоziЯ збуОэtсеннЯ, ПолразЛивiсть ти подразники, Поняття бiоелектричних

реакцiй, подразнеНня i подРазники, Адекватнi i неадекватнi подразники. Класифiкацiя

подразникiв по iх характеру i силi. Використання електричного подрtlзника в

9кспериментальних фiзiологiчних дослiдженнях.
збулливiсть та збудження, Визначення збудливостi i збудження.

збудливi тканини. Нервово-м'зовий препарат як об'скт вивчення закономiрностей

ttро"t,iкання процесу збудження. Значення процесiв збудження в дiяльностi живих

органiзмiв
Iсrорiя виi]чення i способи реестрацii бiоелектричних явиrrl. IсrориЧнi данl прО

вивчення бiоелектричних явищ. ,Щослiди Га.пьванi, MaTTeyri, Щюбуа-Реймона. Поняття

струму спокою, оiнофазного i двохфазного cTpyMiB дii. Реестрацiя бiоелектричних явищ

за допомогою струнного гальванометра i катодного осчилографа. Мiкроелектродна

TexHiKa дослiджень,
механiзм бiоелектричних явищ. особливостi проникливостi мембрани, визначають

iснування мембранного потенцiалу спокою. Величина мембранного потенцiалу спокою

лля рiзних збудливих структур.
Уяв.деннЯ прО HepBoBi центри. особливостi проведення збудження нервовими

центрами, хiмiчними синапсами та центральною нервовою системою.
Фiзiолоеiя HepBoBoi, сuсmемu. Значення нервовоi системи, tf розвиток, методи

дослiдження, Роль I.М.Сеченова i I.П.Павдова в розвитку уявлень IIро функuii мозку.

поява в процесi еволюцii основних органiзмiв нервовоi сигналiзацii. ocHoBHi етапи

розвитку нервовоi системи в процесах фiлогенезу i онтогенезу.' 
Рефл.п., rп основний акт нервовоi дiяльностi, Визначення рефлексу. Зага_пьна схема

рефлектоРноi дуги. ПоняттЯ про рефлекторнi ланцюги i рецептивне поле рефлексiв.

Моносинаптичнi i полiсинаптичнi дуги, Класифiкаuiя рефлексiв.



Координацiя функцiЙ органiзму. Iнтегративна функцiя нервовоi системи, ii роль в

органiзацii, вiдповiдноi реакцii органiзму. ocHoBHi принципи координаuii: загальний

кiнцевий шлях, зворотнiй зв'язок, домiнанта, iррадiачiя та iндукцiя, рецепрокнiсть та

itлше. Вчення д.д.Ухтомського про домiнанту. Перебудова координацiйних вiдношень,

EHdoKpuHHi залозu. Поняття про ендокриннi залози i гормони. Внутрiшня секрецiя

ендокринних заJIоз. Методи вивчення заJIоз внугрiшньоi секрецii. Значення гормонiв ix
.rpyniypu, механiзм дii. Взасмодiя залоз внутрiшньоi секрецiL Види стресових cTaHiB.

концепцiя стреса Г.селье. Загальний адаптацiйний сидром i його стадii. Роль

глюкокортикоТдiв в органiзаuiт адаптацiйного синдрому, CTaTeBi гормони кори

,,u.ц,r"р,,йпiв. Значення мозкового lItapy наднирникiв. Гiпер- i гiпофункцii наднирникiв.

Гiстологiя з основами цитологii та iмунологii
клimuнна rпеорiя. Найважливiшi положення клiтинноi Teopii, Значення клiтинноI те-

opii. Cl^ra.". тр..iУванпя клiтинноi Teopii i клiтини як cTpyкTypHoi i функцiональноi
одиницi життя. OcHoBHi напрями вивчення клiтини у сучаснiй цитологii.

Сmрукmура i функцii' клimuн. Плазпдатична мембрана. Хiмiчний склад i молекулярна

органiзаuiя. ocHoBHi функцii плазматичноi мембрани. Роль плазматичноi мембрани у
клiтиннiй проникностi, в явищах пiноцитозу i фагоuитозу. Активний i пасивний рух ioHiB

через клiтиннi мембрани. Теорiя проникностi, Роль плазматичноi мембрани у
мiжклiтинних контактах. Простi контакти.,Щесмосоми.

Енооплазмаmuчна cimka (енdоплазлtаmuчнuй реmuкулупt). Загальна характеристика

булови i лока-шiзацiя у клiтинi. Граяулярна ендоплазматична ciTka. Ультраструктура.

Булова мембрани ендоплазматичноi сiтки, Зв'язок it з ядерною оболонкою.

дпараm Гольduсi (пласmuнчасmuй колlплекс). Iсторiя вiдкриття, Мiкроскопiчна i
сl.бlriкросКоtiiчtlа булова апарата Гольджi, fliктiосоми, Хiмiчний склад. Локалiзацiя у
к.пiтинi. OcHoBHi функцii.

MimoxoHOpii. Iсторiя вiдкриття" Загальна будова, форма, розмiр i локалiзацiя

мiтохондрiй у клiтинi, Ультраструктурна побудова мiтохондрiальних мембран, матрикса,

щикцii *irо*о"дрiй, Значення мiтохондрiй в енергетичному обмiнi клiтини, в синтезi i
накопиченнi дтФ. Шляхи накопичення енергii в клiтинi; анаеробний глiколiз i
окислювальне фосфорилювання.

Пласmudu, Хлороплаати рослинних клiтин, ix морфологiя, хiмiчний склад i розвиток.
ультраструктурна побудова i функuii хлоропластiв, Хлоропласти як фотосинтезуюча
система рослинноi клiтини. Уявлення про процес фотосинтезу,

КлimuннuЙ поdiл.ПоД\л прокарiотичних клiтин. Мiтоз еукарiотичних клiтин, фази.

механiзм р}ху хромосом у мiтозi. Типи мiтозу. Ультраструктура i хiмiчний склад.

Щитокiнез тваринних i рослинних клiтин.
Мейоз. Мiсце мейозу у життевому циклi органiзму. Перший i другий подiл мейозу.

Фази мейозу i Iх характ9ристика. Найважливiшi процеси, якi проходять 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.
'fканuнu mварuН i люduнu, OcHoBHi типи тканин тварин i людини.

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ

Фаховий iспит з бiологii проводиться у письмовiй формi.
Кожен BapiaHT включае 4 питання теоретичного змiсту. Кожне завдання оцiнюеться 50

балами, якi в cyMi становлять 200,
Зразок завдань для фахового випробування:



(ЗАТВЕРДItУЮ)
Голова приймальноi KoMicii
НДУ iMeHi Миколи Гоголя

Самойленко о.Г.
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022 р.

Завдання для фахового випробувашня з бiологii
Галузь знань: 09 Бiологiя

Спецiальнiсть : 09 1Бiологiя

форма навчання: децна, заочна
освiтнiй ступiнь: магiстр

1. ФакторИ середовища, Поняття про екологiчнi фактори. Сила дiТ факторiв.
Бiотичнi, абiотичнi та антроIIогеннi фактори. Взаемодiя факторiв. Найважливiшi
екологiчнi фактори: свiтло, температура, вологiсть.

2. Структурна органiзацiя прокарiотичноi клiтини. Форми i розмiри бактерiй, Будова,

хiмiчний склад i функцiт компонентiв прокарiотичноi клiтини,
3. Клас Земноводнi. Загальна характеристика класу. Морфологiчнi перетворення у

зв'язку з виходом на сушу i пристосуванням до водно-наземного опособу життя.

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

моногiбридне схрещування. Поняття про гени i алелi. Гомозиготнiсть i
гетерозиготнiсть. Закон одноманiтностi гiбридiв першого поколiння i закон

розщеплення.
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