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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Дисципліна «Загальна біологія»
1. Біологія -  наука про живу природу.
2. Зв'язки біології з іншими науками.
3. Рівні організації живої матерії.
4. Основні методи біологічних досліджень.
5. Наукові поняття в біології (факт, гіпотеза, теорія, закон).
6. Проблеми пізнання суті життя. Основні ознаки живого.
7. Хімічний склад живих організмів. біологічно важливі речовини
8. Особливості хімічного складу живих організмів. Співвідношення 

хімічних елементів у живій та неживій природі.
9. Властивості води та її функції в організмі. Гідрофільні та 

гідрофобні сполуки. Солі та інші неорганічні речовини живих істот.
10. Органічні сполуки клітини та їхня загальна характеристика. 

Поняття про мономери і біополімери.
11. Особливості будови, властивості та функції вуглеводів. Ліпіди: 

структура, властивості та функції.
12. Будова і властивості амінокислот. Поняття про пептиди, 

поліпептиди і білки. Рівні структурної організації білків. Властивості та 
функції білків в організмі.

13. Поняття про ферменти. Особливості будови, властивості та функції 
нуклеїнових кислот (ДНК та різних типів РНК). АТФ, її структура та функції в 
організмі.

14. Біологічно активні сполуки: вітаміни, гормони, нейрогормони, 
фітогормони, фітонциди тощо.

15. Клітина -  структурно-функціональна одиниця живих організмів. 
будова та життєдіяльність клітин.

16. Історія вивчення клітини. Клітинна теорія та її значення для 
розвитку біології. Методи цитологічних досліджень.

17. Загальні уявлення про будову клітин прокаріотів та еукаріотів. 
Поняття про біологічні мембрани: їхня структура, властивості та основні 
функції. Плазматична мембрана та її функції.

18. Транспорт речовин через мембрани. Надмембранні комплекси.
19. Будова та функції глікокаліксу, клітинної стінки рослин, грибів та 

прокаріотів. Підмембранні комплекси. Цитоскелет, його функції.
20. Взаємозв'язок мембран в еукаріотичній клітині та їхня участь у 

міжклітинній взаємодії.
21. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі. Загальні 

уявлення про обмін речовин та перетворення енергії в організмі. Поняття про 
асиміляцію та дисиміляцію, пластичний та енергетичний обміни.
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22. Прокаріоти... Загальна характеристика прокаріотів. Різноманітність 
прокаріотів (бактерії, ціанобактерії), особливості їхнього поширення. 
Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів (живлення, 
дихання, розмноження, спороутворення, обмін спадковою інформацією).

23. Неклітинні форми життя: Віруси. Історія відкриття вірусів. Місце 
вірусів у системі органічного світу. Особливості будови та процесів 
життєдіяльності вірусів. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. 
Нестатеве розмноження та його форми в одноклітинних та багатоклітинних 
організмів, їхнє біологічне значення.

24. Спадковість і мінливість організмів. Генетика -  наука про 
закономірності спадковості та мінливості організмів. Основні генетичні 
поняття: ген, алель, рецесивність, домінантність, мінливість, спадковість, 
геном, генотип, фенотип, гомо- та гетерозигота.

25. Основи селекції та біотехнології. Завдання сучасної селекції. 
Основні методи селекції. Поняття про сорт, породу та штам. Штучний добір та 
його форми. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки. Явище 
гетерозису, його причини та біологічне значення.

Рекомендована література
1. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл.

загальноосвітніх навчальних закладів -К.: Генеза, 2002.
2. Грин Н. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. -  Т. 1. -  М.: Мир, 1990. -

368 с.
3. Арманд Д. Л. Наука о ландшафте. - М.: Мысль, 1975. - 286 с.
4. Беручашвили Н. Л. Четыре измерения ландшафта. - М., 1986. - 182 с.
5. Боков В.А., Лущик А. В. Основи экологической безопасности: Учебное

пособие. - Симферополь, Сонат. 1998.- 24 с.

Дисципліна «Основи екології»
1. Предмет екології та її завдання. Методи екологічних досліджень.
2. Принцип єдності організму та середовища існування. Екологічні 

фактори та їхня класифікація (абіотичні, біотичні, антропогенні). 
Закономірності дії екологічних факторів на організми.

3. Поняття про середовище існування. Основні середовища існування 
організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Адаптації організмів до 
існування у ґрунті. Організм живих істот як особливе середовище існування. 
Життєві форми організмів як наслідок адаптацій до певних умов довкілля.

4. Адаптивні біологічні ритми організмів: добові, припливно- 
відпливні, сезонні, річні, багаторічні. Фотоперіодизм та його біологічне 
значення. Поняття про біологічний годинник.

5. Екологічна характеристика та популяційна структура виду. 
Поняття про екологічну нішу. Особливості структури популяцій (вікова, 
просторова, статева тощо). Популяційні хвилі та механізми регуляції щільності 
популяцій. Поняття про генофонд популяції

6. Біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їхня структура та 
характеристики. Властивості біогеоценозів. Взаємозв'язки між популяціями у 
біогеоценозах.
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7. Основи вчення В.І. Вернадського про біосферу. Біосфера та її межі. 
Жива речовина біосфери, її властивості та функції. Колообіг речовин та потоки 
енергії у біосфері як необхідні умови її існування. Саморегуляція біосфери, як 
єдиної глобальної екосистеми. Роль живих організмів у перетворенні оболонок 
Землі (створенні осадових порід, ґрунтоутворенні, підтриманні сталості 
газового складу атмосфери тощо).

8. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу та його значення для 
уникнення глобальної екологічної кризи. Діяльність людини та стан біосфери. 
Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людиною: ріст населення 
планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів, 
нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни 
клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття тощо. Застосування 
екологічних знань у практичній діяльності людини.

9. Поняття про екологічне мислення. Природні ресурси України та 
їхня охорона. Сучасна екологічна та демографічна ситуації в Україні. Охорона 
і відтворення біологічного різноманіття організмів як необхідна умова 
підтримання стабільності біосфери.

10. Національна система збереження біологічного різноманіття в 
Україні. Поняття про Червону та Зелену книги. Природоохоронні території та 
їхні типи. Роль природоохоронних територій у збереженні та відтворенні 
біологічного різноманіття України.

11. Еволюційне вчення. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза 
Ж.-Б.Ламарка. Ч.Дарвін та основні положення його еволюційної гіпотези. 
Розвиток дарвінізму в кінці ХІХ - на початку ХХ сторіччя. Адаптації 
організмів до середовища існування. Мімікрія та її види.

12. Історичний розвиток органічного світу. Різноманітність 
органічного світу. Принципи класифікації організмів. Поняття про штучні та 
природні (філогенетичні) системи організмів. Виникнення життя на Землі та 
пізнання його суті. Огляд основних гіпотез виникнення життя на Землі. Поділ 
геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Розвиток життя в архейську 
еру. Первинні прокаріотні екосистеми та особливості їхнього функціонування. 
Розвиток життя в протерозойську еру. Гіпотези походження еукаріотів та 
багатоклітинних організмів. Формування водних екосистем з високою видовою 
різноманітністю.

13. Рослини. Ботаніка -  наука про рослини. Загальна характеристика 
царства Рослини. Принципи класифікації рослин. Поняття про наукові назви 
рослин. Різноманітність рослинного світу та особливості його поширення по 
Земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми 
рослин.

14. Гриби. Загальна характеристика царства Гриби. Особливості 
процесів життєдіяльності та поширення. Різноманітність грибів. Шапкові 
гриби, особливості будови та процесів життєдіяльності; умови існування. 
Гриби їстівні та отруйні. Правила збирання грибів. Цвілеві гриби: особливості 
будови та процесів життєдіяльності на прикладі мукора та пеніцила.

15. Тварини. Зоологія -  наука про тварин. Загальна характеристика 
царства. Тварини. Принципи класифікації тварин. Наукові назви тварин.
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Різноманітність тварин, особливості їхнього поширення. Одноклітинні 
тварини. Загальна характеристика. Особливості будови та процесів їхньої 
життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, 
подразливість, розмноження, інцистування).

Рекомендована література
1. Боков В.А. Геоэкология: Научно-методическая книга по экологии. - 

Симферополь, 1996.
2. Глод Д.Ж. Психология и география. Основы поведенческой географии. - 

М., 1990.
3. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. - 

К., 1995.
4. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. - К. - 

Либідь, 1993.
5. Давиденко В.А., Білявський Г.О., Арсенюк С.Ю. Ландшафтна екологія. - 

К.: Лібра, 2007

Дисципліна « Біологія людини»
1. Науки, що вивчають організм людини: анатомія, фізіологія, 

ембріологія, антропологія, генетика та екологія людини. Гігієна - наука про 
здоров'я та його збереження. Поняття про здоров'я і хворобу. Організм людини 
як цілісна біологічна система. Будова і властивості клітин людини, їхній 
хромосомний набір. Тканини людського організму. Органи, фізіологічні та 
функціональні системи органів. Внутрішнє середовище організму: кров, 
тканинна рідина, лімфа. Гомеостаз, шляхи його забезпечення. Роль 
ендокринної системи в забезпеченні процесів життєдіяльності. Залози 
зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Гормони, їхня хімічна природа 
та функції. Основні залози внутрішньої секреції людини та їхні функції: 
гіпофіз, щитоподібна і підшлункова залози, наднирники, тимус (загрудинна, 
або вилочкова залоза); основні гормони, які ними виробляються. Особливості 
гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини. Можливі 
порушення діяльності залоз внутрішньої секреції, їхня профілактика.

2. Нервова система, її значення в регуляції та узгодженні функцій 
організму людини, його взаємодії з навколишнім середовищем. Будова та види 
нейронів. Нерви та нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової 
системи. Поняття про нервовий імпульс та механізм його передачі. Рефлекси 
безумовні та умовні. Рефлекторна дуга. Поділ нервової системи на центральну 
і периферичну частини. Будова та функції соматичного та вегетативного 
відділів нервової системи. Будова та функції спинного мозку. Головний мозок, 
будова та функції його відділів. Кора великих півкуль та її функції. Можливі 
порушення структури та функцій нервової системи, їхня профілактика. 
Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. Поняття 
про стрес та фактори, які його спричинюють.

3. Опорно-рухова система людини, її функції та значення. Будова, 
склад, властивості кісток та їхній ріст. Типи кісток організму людини. Типи 
з'єднання кісток (переривчасті та безперервні). Будова та типи суглобів. Будова
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скелету людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їхніх поясів. 
Особливості будови скелету людини у зв'язку з прямоходінням і працею.

4. Кров та кровообіг. Склад і функції крові. Плазма крові, її хімічний 
склад та властивості. Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. 
Групи крові та резус-фактор. Правила переливання крові. Зсідання крові. 
Швидкість осідання еритроцитів як показник функціонального стану 
організму.

5. Захворювання серцево-судинної системи (аритмії, тромбоз, 
гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда та ін.), заходи профілактики 
захворювань системи кровообігу. Перша допомога при артеріальних, венозних 
та капілярних кровотечах.Склад, утворення та функції лімфи. Лімфатична 
система, лімфообіг.

6. Дихання. Загальні уявлення про процес дихання людини та його 
значення для функціонування організму. Будова і функції верхніх (носова 
порожнина, носоглотка, ротоглотка) та нижніх (гортань, трахея, бронхи) 
дихальних шляхів. Будова голосових зв'язок та механізм утворення звуків. 
Будова і функції легень; альвеоли. Процеси вдиху і видиху та їхня регуляція. 
Г азообмін в легенях. Обмін газів у тканинах. Нервова і гуморальна регуляція 
дихання.

7. Травлення та обмін речовин в організмі людини. Значення процесів 
травлення та всмоктування поживних речовин в шлунково-кишковому тракті 
для забезпечення життєдіяльності організму людини. Захворювання органів 
травлення та гігієнічні вимоги щодо нормального харчування та запобігання 
шлунково-кишковим захворюванням. Шкідливий вплив наркотиків, алкоголю 
та паління на органи травлення.

8. Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини - волосся і 
нігті. Будова та функції потових, сальних і молочних залоз. Роль шкіри у 
теплорегуляції організму людини. Гігієна шкіри та вимоги щодо одягу і взуття, 
догляд за волоссям і нігтями. Профілактика захворювань шкіри.

9. Розмноження та розвиток людини. Значення процесу розмноження, 
біосоціальна основа створення сім'ї. Будова статевих клітин людини та їхнє 
утворення. Будова та функції чоловічої і жіночої статевих систем. Запліднення, 
розвиток зародка та плоду (вагітність). Генетичне визначення статі людини. 
Народження дитини, годування материнським молоком. Ріст та розвиток 
дитини (етапи: новонароджений, грудний (немовля), ясельний, дошкільний та 
шкільний). Особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток.

10. Сенсорні системи. Подразники та їхня природа. Рецептори, органи 
чуття та їхнє значення для нормального функціонування організму людини. 
Поняття про сенсорні системи (аналізатори), їхня структура. Роль І.П.Павлова 
у розвитку вчення про аналізатори. Зоровий аналізатор. Будова і функції 
органів зору. Сприйняття світла, кольору, відстані. Акомодація. Гігієна зору, 
запобігання його порушенням. Аналізатор слуху. Будова та функції органу 
слуху. Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням. 
Орган рівноваги. Механізм відчуття положення тіла в просторі. Органи дотику, 
нюху та смаку: будова, сприйняття ними відповідних подразнень, їхня 
передача і аналіз. Відчуття температури і болю. Найбільш поширені та
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небезпечні захворювання органів чуття, їхня профілактика. Шкідлива дія 
токсичних речовин, наркотиків, алкоголю та тютюнопаління на органи чуття.

11. Вища нервова діяльність. Біологічні основи поведінки людини. 
Внесок І.М.Сєченова та І.П.Павлова у створення вчення про вищу нервову 
діяльність. Утворення, види і форми умовних рефлексів, їхнє значення. 
Формування вміння і навичок. Гальмування рефлексів та його значення для 
нормальної поведінки людини.

12. Відчуття. Сприйняття подразників як початковий етап психічних 
процесів. Увага та її роль у сприйнятті інформації. Перша і друга сигнальні 
системи. Фізіологічні основи мови. Прояви дії вищої нервової системи та їхнє 
значення: свідомість, мислення, емоції, мотивації, пам'ять(фізіологічна 
природа, види). Емоційні стреси та їхній вплив на організм. Способи керування 
емоціями.

13. Сон і неспання. Характеристика сну і його фізіологічна природа. 
Швидка і повільна фази сну. Добовий ритм сон-неспання та його біологічне 
значення. Сновидіння. Гіпноз. Порушення нормального сну та його наслідки.

14. Людина розумна як біологічний вид. Положення людини в системі 
органічного світу. Діяльність людини як особливий фактор еволюції. Проблема 
походження людини та сучасні погляди на неї. Антропогенез і його рушійні 
сили. Огляд основних етапів історичного розвитку людини. Людські раси, 
нації та національності; їхні характерні риси та походження.

Рекомендована література
1. Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський 

М.Ф. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів 
- К.: Генеза, 2000.

2. Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.) Біологія людини: 
підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - К.: Фенікс,
2003.

3. Шабатура М.Н., Матяттт Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини:
підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - К.: Генеза,
2004.

4. Шабатура М.Н., Матяттт Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини:
підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - К.: Генеза, 
2004.
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 
репродуктивної (не тестової) частин.

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 
відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 
завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 
може отримати за тестову частину становить 50 балів.

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 
(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 
компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо- 
кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 
розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 
випробування оцінюються за такими критеріями:

■ завдання (5 1-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.
■ завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 1 5 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування 
складає 1 00 балів.

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 
від 100 до 200 балів) розраховується за формулою

РФВВ = 1 00 Вс • у 1 >2
де х -  сума балів за завдання 1 -50 (тестова частина);

уі -  сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 
у2 - сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів).

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за 
фахове вступне випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на 
фаховому вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг 
«склав»), позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.

Гарант освітньої програми 
к.б.н., доцент

Т.в.о. декана факультету 
агротехнологій та екологі 
к. п. н., доцент


