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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступних випробувань є перевірка навчальних досягнень 

абітурієнтів з біології. Програму складено на основі типової навчальної програми.  

Основними ідеями, навколо яких генерується навчальний матеріал програми  є 

вивчення морфології та анатомії рослин та систематики рослин, що забезпечує розуміння 

абітурієнтами особливостей будови вегетативних і генеративних органів рослин, готує 

підґрунтя для вивчення різноманітності рослинного світу. В подальшій навчальній і 

практичній діяльності вивчення курсу ботаніки дозволить студентам осмислити роль 

рослин в екосистемах і біосфері в цілому, забезпечить підґрунтя для більш глибокого 

пізнання та збереження рослин. 

Ботаніка – наука про рослини. Будова рослинної клітини. Клітина (особливості 

будови рослинної клітини). Оболонка рослинної клітини. Тканини. Морфологія кореня. 

Пагін. Анатомія стебла. Квітка – орган насіннєвого розмноження рослин. Суцвіття – 

генеративні пагони. Плоди та способи їх поширення. Відділи жовто-зелених (Xanthophyta), 

діатомових (Bacillariophyta) і червоних (Rhodophyta) водоростей. Відділ Бурі водорості 

(Phaeophyta). Відділи Хвощевидних (Equisetophyta) і папоротевидних (Polypodiophyta). 

Відділ Голонасінні (Pinophyta). Клас Хвойні (Pinopsida). Покритонасінні (Magnoliophyta).  

Зміст навчання: найпростіші або одноклітинні тварини; тип Членистоногі 

(Arthropoda); хребетні без зародкових оболонок (Anamnia); хребетні із зародковими 

оболонками (Amniota), роль  тварин у природі; зовнішню і внутрішню будову, поширення, 

видовий склад безхребетних та хребетних тварин, систематичне положення. 

Зміст навчання: закономірності  спадковості  та принципи успадкування; механізми 

визначення статі; типи і значення взаємодії генів; значення позаядерної спадковості; 

закономірності мінливості, причини модифікаційної мінливості, поняття про норму 

реакції генотипу та її значення; роль  спадкової мінливості  в еволюції організмів; основи 

генетики популяцій; основи медичної генетики; причини і приклади  епігенетичних 

модифікацій геному; основні методи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; основні 

напрямки  розвитку та  досягнення  сучасної біотехнології, молекулярної біології та генної 

інженерії. 

Абітурієнти повинні знати основні біологічні закономірності та наукові факти, що 

складають невід'ємну частину біологічної підготовки абітурієнтів і є необхідними для: 

 наукового пояснення процесів та явищ, які відбуваються в природі; 

 розкриття системи знань про живу природу; 

 визначення методів пізнання природи,характеристики будови та процесів 

життєдіяльності рослинного організму; 

 пояснення гігієнічних норм та правил поведінки людини, які покладені в основу 

здорового способу життя. 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПРОГРАМОВИХ РОЗДІЛІВ І ТЕМ 

Ботаніка 

         Ботаніка – наука про рослини. Розділи ботаніки. Типи живлення рослин. Екологічні 

групи рослин. Охорона фіторізноманіття. 

Головні напрямки морфологічної еволюції рослин. Методи еволюційної морфології. 

Еволюція форми тіла рослин. Виникнення та еволюція органів та тканин. Еволюція типів 

галуження. Симетрія та полярність. 

Будова рослинної клітини. Відкриття клітинної будови рослин. Форма клітин. 

Загальні риси будови клітини. Відмінності рослинної клітини від тваринної. 

Клітина (особливості будови рослинної клітини) Пластиди. Вакуоля та клітинний сік. 

Запасні речовини рослинної клітини. Оболонка. 

Оболонка рослинної клітини Первинна оболонка. Вторинна оболонка Плазмодесми 

та пори. 

        Класифікація рослинних тканин. Принципи класифікації. Меристеми або твірні 

тканини. Покривні тканини. Основні тканини. Механічні тканини. Провідні тканини. 

Видільні тканини. 

Тканини. Епідерма – первинна покривна тканина. Продихи та їх функціонування. 

Вирости епідерми. Перидерма та ритидом. 

Основні тканини. Запасаюча тканина. Асиміляційна тканина. Повітроносна тканина 

(аеренхіма). Молочні судини. Нектарники – видільна тканина. Всисна тканина 

(всмоктувальна). 

Морфологія кореня. Визначення та функції кореня.  Форми кореня та типи кореневих 

систем. Зони молодого кінчика кореня. Метаморфози кореня. 

Будова коренеплодів та деякі анатомічні особливості коренів. Запасаючі корені. Три 

типи структури коренеплодів. Первинна анатомічна будова кореня. Закладання камбію та 

перехід до вторинної будови коренів. 

 Пагін. Визначення і метамерія. Функції пагона. Стебло – вісь пагона. Напрямки 

росту стебла. Брунька – зачатковий пагін. 

Морфологія листка. Прості листки з нерозчленованою пластинкою. Прості листки із 

розчленованою пластинкою. Складні листки. Жилкування. Гетерофілія або різнолистість. 

 Онтогенез та анатомічна структура листка Анатомічна будова листка в  зв’язку з 

функціями. Мінливість анатомічної будови у ксерофільних та гідрофільних рослин. 

Тіньові та світлові листки. Індивідуальний розвиток листка. 

Метаморфози пагона Підземні метаморфози пагона. Надземні метаморфози пагона. 

Анатомія стебла. Первинна анатомічна будова стебла трав’янистих однодольних. 

Пучкова та перехідна структура трав’янистих дводольних. Безпучкова будова стебла. 

Анатомічна будова стебла деревних рослин. 

Квітка – орган насіннєвого розмноження рослин Типи симетрії квітки. Проста, 

подвійна оцвітина та квітки без оцвітини. Андроцей та типи запилення. Гінецеї. 

Суцвіття – генеративні пагони Біологічне значення суцвіть. Моноподіальні суцвіття. 

Симподіальні суцвіття. 

Плоди та способи їх поширення Класифікація сухих плодів. Класифікація соковитих 

плодів. Способи поширення плодів і насіння. 

Вступ в систематику рослин. Практичне і  теоретичне значення, таксономічні 

одиниці систематики. Сучасна система рослинного світу. Прокаріотичні водорості. Відділ 

Синьо-зелені водорості (Cyanophyta) 

 Відділ Зелені водорості (Chlorophyta). Загальна характеристика, класифікація, рівні 

організації та варіанти структур. Способи розмноження і цикли розвитку окремих 

порядків з класів відділу, поширення і значення зелених водоростей. 

Відділи жовто-зелених (Xanthophyta), діатомових (Bacillariophyta) і червоних 

(Rhodophyta). Відмінні ознаки морфології і циклів розвитку порядків водоростей в 



природі. 

Відділ Бурі водорості (Phaeophyta). Загальна характеристика відділу, класифікація, 

характеристика будови, способів розмноження і циклів розвитку порядків Ламінаріальні 

(Laminariales) та Фукосові (Fucales). Екологічні групи водоростей. Значення водоростей в 

біосфері і житті людини. 

Мікологія – наука про гриби     

Відділ міксомікотові слизовики (Myxomycota = Mycetozoa, Myxobionta). 

Відділ оомікотові гриби (Oomycota = Peronosporomycota). 

Відділ хітридіомікотові гриби (Chytridiomycota). 

Відділ зигомікотові гриби (Zygomycota). 

Відділ аскомікотові гриби (Ascomycota). 

Відділ базидіомікотові гриби (Basidiomycota). 

Анаморфні гриби («Deuteromycetes»). 

Ліхенізовані гриби або лишайники (Lichenes). 

Відділ Ліхенізовані гриби або Лишайники. Зовнішня морфологія та анатомія, 

біологічна природа, розмноження та значення лишайників.  

Відділ Моховидні. Загальна характеристика, чергування поколінь. Характеристика 

представників порядків, класів печіночників і листостеблевих мохів. Значення моховидних 

в біоценозах і житті людини. 

Відділ Псилофітів, плауновидних. Загальна характеристика, час існування, 

особливості морфології та циклів розвитку порядків плауновидних. Плауни як живі 

викопні рослини. 

Відділи Хвощевидних (Equisetophyta) і папоротевидних (Polypodiophyta). Відмінні 

ознаки, час існування. Характеристика класів і представників хвощевидних та 

папоротевидних. 

Відділ Голонасінні (Pinophyta). Загальна характеристика, класифікація. Біологічне 

значення насіння. Особливості морфології, анатомії, циклів розвитку представників класів 

насінних папоротей, саговникових, беннетитових, гінкгових. Час існування і цикли 

розвитку. Еволюційне значення. 

Клас Хвойні (Pinopsida). Відмінні ознаки, цикл розвитку. Характеристика головних 

родин хвойних, їх поширення і значення. 

Відділ Голонасінні (Pinophyta). Загальна характеристика, класифікація. Біологічне 

значення насіння. Особливості морфології, анатомії, циклів розвитку представників класів 

насінних папоротей, саговникових, беннетитових, гінкгових. Час існування і цикли 

розвитку. Еволюційне значення.  

Клас Хвойні (Pinopsida). Відмінні ознаки, цикл розвитку. Характеристика головних 

родин хвойних, їх поширення і значення.  

Покритонасінні (Magnoliophyta). Квіткові рослини як вищий етап еволюції наземних 

рослин. Підкласи магноліїдні (Magnoliidae) і ранункуліди (Ranunculidae), головні риси 

будови вегетативних генеративних органів, примітивність і прогресивні ознаки в будові 

квітки, плоду. Представники головних родин підкласів, їх поширення і значення. 

Підклас Розідні (Rosidae). Відмінні ознаки. Поділ на порядки. Характеристика 

морфології, поширення і значення представників порядків розоцвітих (Rosales), 

бобоцвітих (Fabales), зонтикоцвітих (Apiales). 

Підкласи Каріофілідних (Caryophyllidae) і Диленеїдів (Dilliniidae). Відмінні ознаки. 

Характеристика будови вегетативних і генеративних органів, поширення та значення 

представників родин з порядків гвоздикоцвітих (Caryophyllales), мальвоцвітих (Malvales), 

гарбузовоцвітих (Cucurbitales), каперсових (Capparales), вербоцвітих (Salicales). 

Підклас Астеридні (Asteridae). Відмінні ознаки. Характеристика прадставників з 

родин шорстколистих (Boraginaceae), пасльонових (Solanaceae), губоцвітих (Lamiaceae). 

Поширення і значення в біоценозах і житті людини. Родина астроцвіті (Asteraceae). 

Різноманітність квіток і суцвіть. Прогресивні ознаки. Представники, їх поширення і 



значення.  

Підклас Гамамелідні (Hamamelidae). Відмінні ознаки. Характеристика представників 

родин березових (Betulaceae), букових (Fagaceae), їх морфологія, поширення і значення. 

Порядки Лілієцвіті (Liliales) і осокоцвіті (Cyperales). Відмінні ознаки, поширення і 

значення представників лілійних (Liliaceae), цибулинних (Alliaceae), спаржевих 

Asparaginaceae) і осокових (Cyperaceae). 

Порядки Орхідні (Orсhidales) і злакові (Poaсes). Життєві форми, будова вегетативних 

і генеративних органів. Пристосування до запилення. Головні представники, їх поширення 

і значення в природі і житті людини. 

Порядок Пальмоцвіті (Palmales), родина пальмові (Palmaceae). Життєві форми, 

особливості вегетативних органів, суцвіття, квітки і плоду. Головні види пальмових, їх 

біологічні особливості, поширення і значення в житті людини. Походження і еволюція 

рослинного світу на фоні розвитку Землі. 

ЗООЛОГІЯ  

Зоологія безхребетних  

Клас Джгутикові (Flagellata). Загальна характеристика. Будова джгутикового 

апарату та його функції. Типи живлення, розмноження. Життєвий цикл. Головні 

представники. Загальна характеристика саркодових. 

Клас Споровики (Sporozoa). Загальні особливості будови і розвитку споровиків. 

Класифікація, найголовніші представники, хвороби які вони викликають  та заходи 

боротьби з ними. Загальна характеристика інфузорій. 

Вищий розділ – багатоклітинні тварини. Тип Губки (Spongia). Загальна 

характеристика. Розмноження і розвиток, типи личинок. Класифікація, найголовніші 

представники, їх поширення та значення. 

Розділ – вищі багатоклітинні. П/розділ Променеві. 

Тип – Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Двошаровість тварин. 

Анатомічна будова. Класифікація типу. Прісноводні і морські гідроїдні, медузи, 

сифонофори. 

Характеристика класів сцифоїдні (Scuphozoa) і коралові поліпи (Anthozoa). Риси 

вищої організації порівняно з гідроїдними. Класифікація. Розмноження, чергування 

поколінь. Поширення. Рифоутворюючі корали. Характеристика реброплавів, особливості 

симетрії, будови, розмноження. філогенетичні відношення в типі кишковопорожнинних. 

П/розділ Двобічносиметричні тварини. Ряд Первиннороті (Protostomia). 

Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Особливості організації плоских червів як 

тришарових тварин. Будова шкірно-м’язового мішка, травної, нервової, статевої, видільної 

систем. Розмноження і розвиток. Класифікація. 

Клас Дигенетичні сисуни (Trematoda) та клас Стьожкові черви (Cestoidea). 

Розмноження і розвиток. Найважливіші паразити людини і тварин, їх життєві цикли, 

шляхи і умови зараження ними. 

Тип Круглі черви (Hemathelminthes). Прогресивні риси організації круглих червів 

порівняно з плоскими. Будова, спосіб життя, заходи боротьби з нематодами. Розмноження. 

Тип Кільчасті черви (Annelides). Метамерія. Шкірні покриви, руховий апарат 

аннелід. Вегетативне і статеве розмноження. Класифікація. Особливості будови 

багатощетинкових червів. Акліматизація азовських нереїд в Каспійському морі. Черв’як 

палоло і його промисел. 

Клас Малощетинкові (Olygocheta). Відміни в будові тіла від поліхет у зв’язку з 

переходом до життя в грунті. Особливості розмноження і розвиток. Поширення, місце, 

спосіб життя і значення олігохет. Дощові черви як проміжні господарі гельмінтів. 

Особливості організації п’явок у зв’язку з їх напівпаразитичним та хижацьким способом 

життя. Поширення, спосіб життя та найголовніші представники. Морфологія і анатомія 

малощетинкових кільчаків та п’явок. 

Тип Молюски (Mollusca). Загальні особливості організації. Класифікація. 



Особливості організації способу життя і розвиток боконервових молюсків. 

Клас Черевоногі Молюски (Gastropoda). Основні риси будови та зміни зв’язані з 

різним ступенем розвитку асиметрії. Морські, прісноводні, наземні і паразитичні 

черевоногі молюски, їх розмноження і розвиток. Класифікація черевоногих, найважливіші 

представники. 

Клас пластинчастозяброві (Bivalvia). Особливості організації двостулкових 

молюсків, пов’язані з малорухливим способом життя і пасивним живленням. 

Розмноження, розвиток і личинкові стадії. Принципи класифікації. Поширення, місце і 

спосіб життя найголовніших представників. Пластинчатозяброві, які мають харчове 

значення. Морські і прісноводні перлівниці. Шкідливі двостулкові. 

Клас головоногі (Cepnalopoda). Характерні риси будови головоногих як сильних, 

рухливих морських хижаків. Мантійна порожнина, лійка, черепашка у різних видів. Рух, 

їжа. Будова нервової, травної системи. Розвиток нервової системи і органи чуття. 

Розмноження і розвиток. Особливості організації у двозябрових головоногих. 

Тип Членистоногі (Arthropoda). Особливості організації: відділи тіла, розвиток 

скелету, линьки, кінцівки, їх походження, порожнина тіла. Будова кровоносної, дихальної і 

видільної систем. Ускладнення нервової системи, диференціювання головного мозку. 

Статева система, розмноження, розвиток. Принципи поділу на підтипи. 

П/тип Зябродихаючі (Branchiata). Клас ракоподібні (Crustacea). 

Особливості ракоподібних як водних членистоногих. Класифікація. Характерні 

риси будови і розвитку зяброногих, щелепоногих, черепашкових. Найголовніші 

представники, їх спосіб життя та значення. 

Особливості організації, розмноження, розвитку  рівноногих, мізидових, 

десятиногих ракоподібних. Їх найголовніші представники, поширення. 

П/тип Хеліцерові (Chelicerata). Клас меростомові як давні водні хеліцерові. 

Особливості організації павукоподібних як наземних хижих хеліцерових. Розмноження і 

розвиток. Будова, поширення і спосіб життя скорпіонів, сольпуг, косариків і павуків. 

Найважливіші групи кліщів. 

П/тип Трахейнодишні (Trahceata). Характеристика. Клас багатоніжки. Особливості 

організації багатоніжок, як наземних членистоногих які зв’язані з грунтом. 

Клас комахи. (Insecta). Характеристика комах як членистоногих найбільш 

пристосованих до життя на суші. 

Особливості внутрішньої будови: видільної, дихальної, кровоносної, нервової, 

травної, статевої систем. Типи розмноження комах, ембріональний і постембріональний 

розвиток, його особливості в різних групах комах. 

Класифікація класу комах. Поділ комах на групи з повним і неповним 

метаморфозом. Характеристика рядів комах з неповним та повним перетворенням. 

Особливості біології представників, які мають народногосподарське значення. 

Тип Голкошкірі (Echinodermata). Класифікація. Найголовніші представники і їх 

значення. Промислові форми. Особливості будови і поширення та значення погонофор. 

Історія вивчення. 

Зоологія хребетних (хордових) 

Зоологія хордових або хребетних як заключний розділ зоології. Значення зоології 

хребетних для теоретичного обґрунтування проблем екології, охорони природи, організації 

заповідної справи та господарської діяльності в ряді виробничих галузей (рибництво, 

мисливське господарство, звіроводство, боротьба з шкідниками сільського господарства, 

тваринництво тощо). Значення зоологічних знань для вирішення деяких проблем охорони 

здоров’я, ветеринарії, реконструкції фауни в умовах урбанізованих ландшафтів. 

Загальна характеристика типу. Специфічні риси будови і ознаки, спільні з деякими 

безхребетними (вторинна порожнина тіла, вторинний рот, метамерія і т.д.) і філогенетичне 

відношення до них. Систематика та еволюція типу хордових.  



Підтип І. Безчерепні (Acrania). Загальна характеристика підтипу. Безчерепні як 

найбільш примітивні хордові. Організація безчерепних на прикладі звичайного 

ланцетника. Пристосовні особливості будови ланцетників у в зв’язку з особливостями 

умов та способу їх життя. Розвиток ланцетника як тпової хордової тварини. 

Підтип ІІ. Личинковохордові або Покривники (Urochordata або Tunicata). Загальна 

будова покривників на прикладі одиночної асцидії (Ascidia). Сальпи. Апендикулярії. 

Покривники як примітивні хордові тварини. Походження  і  філогенія  хордових.  Значення  

праць О.О. Ковалевського і О.М. Северцова у вивченні хордових тварин. 

Підтип ІІІ. Хребетні, або черепні (Vertebrata, або Craniata). Хребетні – як 

прогресивна гілка хордових, що перейшла до рухомого способу життя та активного 

живлення і широко розповсюджена в різноманітних умовах життя. 

Основні риси організації хребетних, що виникли в зв’язку з різноманітними 

умовами існування (форма тіла, шкірні покриви, нервова система, органи чуття, осьовий і 

вісцеральний скелет, кінцівки, особливості розмноження та ін.) 

Класифікація підтипу. 

Хребетні без зародкових оболонок (Anamnia). Клас 1. Круглороті (Cyclostomata). 

Характеристика класу круглоротих як найбільш примітивних сучасних хребетних, 

спеціалізованих у зв’язку з водним напівпаразитичним способом життя. Розвиток скелета, 

головного мозку, органів чуття. Ряд. 1. Міноги (Petromyzones). Ряд 2. Міксини (Myxini). 

Особливості організації і біології. Поширення і господарське значення. Походження 

круглоротих, їх зв’язок з вимерлими щитковими. 

Надклас Риби (Pisces). Характеристика риб як первинних щелепоротих. Огляд 

організації риб за системами органів. Оцінка прогресивних особливостей морфології та 

поведінки в зв’язку з пристосуванням до водного середовища. 

Клас 1. Хрящові риби (Chondrichthyes). Хрящові як найбільш примітивна група 

сучасних риб. 

Підклас Пластинчастозяброві (Elasmobranchii). Основні риси будови та екології 

пластинчастозябрових і особливості географічного і біотопічного поширення. Ряди: акули, 

скати, суцільноголові, їх характеристика в зв’язку з пристосуванням до пелагічного і 

придонного способів життя. Основні види, екологія і промислове значення. 

Клас 2. Кісткові риби (Osteichthyes). Загальна характеристика кісткових риб як 

основної групи всього надкласу. Її чисельність і різноманітність у зв’язку з 

різноманітними умовами існування. Поділ на підкласи. 

Підклас 1. Кістковохрящові риби (Chondrostei). Як стародавня своєрідна група риб, 

що посідає до певної міри „проміжне” положення між хрящовими і костистими рибами. 

Основні види, їх поширення, біологія і господарське значення. Господарські 

завдання в зв’язку з гідробудівництвом. 

Підклас 3. Променепері, або костисті риби (Actinopterygii або Teleostomi). 

Найбільш численна і різноманітна група кісткових риб. Особливості організації. 

Систематика. 

Надряд 1. Кісткові ганоїди (Holostei) – найбільш стародавні променепері риби; 

коротка характеристика. 

Надряд 2. Багатопері (Polypteri) – спеціалізована малочисленна група променеперих 

риб; коротка характеристика. 

Надряд 3. Костисті риби (Teleostei) як найбільш процвітаюча гілка. Основні ряди  і 

їх ознаки; біологічні особливості і господарське значення. 

Місцеві види костистих риб. Організація ставкових рибних господарств. 

Підклас 4. Дводишні риби (Dipnoi). Стародавня, спеціалізована група кісткових 

риб, що мають додаткове легеневе дихання. Поширення і екологія. Одно- та дволегеневі 

дводишні риби. 

Підклас 5. Кистепері риби (Crossopterygii) як стародавня, майже цілком вимерла 

група риб. Особливості організації вимерлих видів у зв’язку з своєрідністю умов життя в 



прісних водоймах в кінці палеозою. Значення кистеперих риб для з’ясування питання 

походження наземних хребетних. Сучасні кистепері, історія їх відкриття, географічне і 

біотопічне поширення. 

Походження і еволюція риб. 

Екологія риб. Умови життя риб у водному середовищі. Біологічні групи риб: 

нектонні, планктонні, придонні, абісальні, особливості їх організації. Основні біологічні 

періоди в житті риб і пов’язані з ними особливості поширення, поведінки і організації риб. 

Розмноження, його особливості у різних груп риб у зв’язку з особливостями умов 

існування. Міграції, їх причини і типи. Ріст і вік риб, вікові ознаки. 

Промислове значення риб. Біологічні основи рибного господарства.  Сучасна 

риболовецька техніка. Охорона відтворення рибного промислу, меліорація рибних угідь, 

риборозведення. Акліматизація риб. Географія рибних промислів в Україні, її кардинальна 

зміна за недавній період і причини цього. Роль вітчизняної науки в розвиткові промислової 

іхтіології (М.М. Кніпович, Л.С. Берг, В.К. Солдатов, В.Н. Враський, В.А. Мовчан, К.С. 

Бугай та ін.). 

Завдання зоології в реконструкції рибного господарства. Ставкове рибне 

господарство. Загальні перспективи розвитку рибного господарства в Україні, області, 

районі. 

Клас 3. Земноводні (Amphibia). Характеристика земноводних як найбільш 

примітивних наземних хребетних, будова і функціонування найголовніших систем 

органів. Розмноження і розвиток. Послідовна зміна стадій розвитку в зв’язку зі змінами 

умов життя (на прикладі метаморфозу жаби). 

Систематика земноводних. Ряд 1.  Хвостаті (Caudata) як найменш спеціалізована 

група. Види хвостатих України, місцеві види. Ряд 2. Безногі амфібії (Apoda) – найбільш 

спеціалізована і примітивна група. Види. Поширення. Екологія. Ряд 3. Безхвості (Ecaudata, 

або Anura) – найбільш численна і широко розповсюджена група. Види безхвостих 

земноводних України, місцеві види. 

Походження земноводних. Передумови для виходу хребетних тварин на сушу. 

Умови існування в пермському та кам’яновугільному періодах. Поява стегоцефалів 

(панцерноголових амфібій). 

Екологія земноводних. Залежність поширення амфібій від умов існування. 

Розмноження, умови збереження потомства, неотенія. Особливості розмноження в різних 

умовах середовища (зовнішнє та внутрішнє запліднення, відкладання яєць на сушу, 

„живонародження” та ін.). Живлення. Значення амфібій для сільського та лісового 

господарства. Використання земноводних у навчальній та науковій сферах та в харчовій 

справі. 

Розділ про амфібій в курсі зоології середньої школи. Заходи з охорони земноводних. 

Хребетні із зародковими оболонками (Amniota). Клас 4. Плазуни (Reptilia). 

Характеристика плазунів як нижчих амніот. Пристосовні до наземного існування 

особливості організації плазунів (нервова система і нервова діяльність, шкірні покриви, 

скелет, внутрішні органи).  Особливості розвитку, поява нових яйцевих і зародкових 

оболонок як наслідок пристосування до розмноження на суші. 

Систематика плазунів. Ряд 1. Ящерогади (Prosauria). Примітивність організації. 

Особливості минулого і сучасного поширення. Типовий представник – гаттерія. 

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, екологія, охорона.  

Ряд 2. Лускаті (Squamata). Найбільш численна і нині процвітаюча група рептилій. 

Підряди: ящірки (lacertilia), хамелеони (Chamaeleontes) і змії (Ophidia). Найголовніші 

представники, поширення і біологія. Лускаті плазуни України, місцеві види. Значення. 

Охорона. 

Ряд 3. Черепахи (Chelonia). Стародавня спеціалізована група. Особливості 

організації, поширення, біологія. Водні та сухопутні види, місцеві представники. 

Значення. Охорона. 



Ряд 4. Крокодили (Crocodilia). Найбільш високоорганізовані рептилії. Пристосовні 

риси будови в зв’язку з водним способом життя. Біологія і поширення. 

Походження і еволюція рептилій. Умови існування в кінці палеозою та в мезозої. 

Причини швидкого розвитку рептилій і панівного їх положення в мезозої. Причини 

вимирання більшості груп рептилій; значення умов існування, що змінилися, а також 

поширення птахів і ссавців. 

Екологія і господарське значення рептилій. Умови існування і поширення. 

Біологічні групи і особливості їх організації в зв’язку з умовами життя. Розмноження. 

Живлення. Значення рептилій для людини; отруйні змії, рептилії – винищувачі шкідливих 

тварин. 

Розділ про плазунів у курсі зоології середньої школи. 

Клас 5. Птахи (Aves). Загальна характеристика як прогресивної гілки хребетних, 

пристосованих до польоту. Огляд організації і основних рис життєдіяльності птахів; 

нервова система, органи чуття, особливості пристосовної поведінки; шкірні покриви, 

скелет, органи дихання, кровообігу, особливості терморегуляції, органи травлення і їх 

особливості в зв’язку з характером їжі та способами її добування, сечостатева система, 

будова і розвиток яйця. 

Походження і філогенія птахів. 

Природні види первоптахів, місця їх знахідок і ймовірні причини вузького 

поширення. Птахи крейдяного періоду. 

Класифікація сучасних птахів. Надряд пінгвіни (Impennes), особливості організації, 

поширення, спосіб життя. Надряд безкілеві птахи (Ratitae). Їх основні відмітні 

особливості, поділ на ряди, поширення, представники і найголовніші їх біологічні риси. 

Надряд кілеві птахи (Сarinatae), їх характерні риси, загальне поширення і різноманітність. 

Ряди гагароподібні і поганки (Colymbiformes). Пристосовні особливості організації і 

спосіб життя. Поширення. Економічне значення („пташине хутро”). Ряд веслоногі 

(Steganopodes). Особливості організації і біології. Поширення і екологічне значення. Ряд 

лелекоподібні (Ciconiiformes). Особливості організації і біології. Поширення. 

Сільськогосподарське і промислове значення. Місцеві види. Ряд гусеподібні 

(Anseriformes). Особливості організації і біології. Поширення. Значення в дичинному 

промислі. Методи господарського впливу на дикі види. Походження свійських порід. Ряд 

сорокоподібні (Falconiformes). Особливості організації і біології. Значення для сільського 

господарства і в мисливському промислі. Місцеві види. Ряд куроподібні (Galliformes). 

Особливості організації, біології і поширення. Курині як види дичинного промислу. 

Походження свійських порід куриних. Ряд журавлеподібні (журавлі, пастушки, дрофи) 

(Gruiformes). Особливості організації, біології і поширення. Промислове значення. Ряд 

кулики (Charadriiformes). Особливості організації, біології і поширення. Промислове 

значення. Місцеві види. Ряд мартини (Lariformes) і чистуни (Alciformes). Значення для 

сільського та рибного господарства. Раціональне використання „пташиних базарів”. 

Місцеві види. Ряд голуби (Columbiformes). Особливості організації і біології. Основні 

породи домашніх голубів. Голубівництво. Місцеві види. Ряд зозулі (Cuculiformes). 

Особливості біології і господарське значення. Ряд папуги (Psittaciformes). Особливості 

способу життя і поширення. Ряд дрімлюги (Caprimulgiformes) і стрижоподібні  

(Cypseliformes). Особливості організації, біології; господарське значення. Ряд дятли  

(Piciformes). Їх значення для лісівництва. Місцеві види. Ряд совоподібні (Strigiformes). 

Сови як винищувачі шкідників сільського господарства. Ряд горобцеподібні 

(Passeriformes). Їх роль у сільському і лісовому господарстві. Основні родини. Види. 

Місцеві види. 

Екологія птахів. Умови існування птахів, їх загальне географічне і біологічне 

поширення. 

Екологічні групи птахів, їх адаптивні особливості. Живлення. Розмноження; 

виводкові і нагніздні птахи, моно- і полігами. Різні типи гніздування; гніздобудування. 



Линяння. Біологічні періоди, особливості їх проявів у різних груп птахів. Осілість, 

кочування, перельоти. Причини перельотів. Характер і шляхи перельотів. Місця і умови 

зимівель. Кільцювання птахів і його значення для вивчення перельотів. 

Господарське значення птахів. Основні риси життєдіяльності птахів, які визначають 

їх господарське значення. Птахи як винищувачі шкідливих тварин. Охорона і 

приваблювання корисних птахів. Роль школи в охороні та приваблюванні корисних птахів; 

шкільне весняне свято День птахів. його завдання і організація. Роль заповідників. 

Направлений вплив на фауну птахів. Шкідливі птахи та заходи боротьби з ними. 

Найважливіші промислові групи птахів і організація їх використання. Походження 

свійських птахів.  

Розділ про птахів у курсі зоології середньої школи. 

Клас 6. Ссавці (Mammalia). Загальна характеристика класу ссавців як вищих 

хребетних. Огляд організації і основних рис життєдіяльності. Прогресивні особливості 

центральної нервової системи, нервова діяльність і пристосовні форми поведінки у 

ссавців. 

Органи чуття. Внутрішні системи органів, скелет, шкірні покриви та їх похідні, 

характер терморегуляції у ссавців. Особливості організації у зв’язку із зміною умов 

існування. Основні риси ембріонального розвитку. Плацента. 

Підклас 1. Однопрохідні, або яйцекладні (Prototheria). Примітивні риси організації, 

які наближають їх до рептилій, пристосовні особливості цих форм. Особливості розвитку. 

Географічне та екологічне поширення. Качконіс. Єхидна. Проєхидна.  

Підклас 2. Сумчасті (Metatheria). Характерні морфологічні і біологічні особливості 

сумчастих. Розвиток. Геологічна давність і сучасне поширення сумчастих. Різноманітність 

сучасних австралійських сумчастих і причини цього явища. 

Підклас 3. Плацентарні, або вищі ссавці (Eutheria). Швидкий ріст і спеціалізація 

вищих ссавців у третинний період. Прогресивні особливості організації. 

Ряд комахоїдні (Insectivora) як група, що зберегла найбільшу близькість до давніх 

вищих ссавців. Окремі представники (кріт, хохуля, їжаки, землерийки). Особливості їх 

будови у зв’язку із способом життя. Поширення комахоїдних, їх промислове і 

сільськогосподарське значення. Місцеві види. 

Ряд рукокрилі (Chiroptera), загальна характеристика. Місцеві види. 

Ряд неповнозубі (Edentata) як давня група ссавців, що вимирає. Особливості 

організації, поширення і біології. 

Ряд гризуни (Rodentia). Загальна біологічна характеристика і основи класифікації. 

Гризуни як шкідники сільського господарства. 

Епізоотологічне і епідеміологічне значення гризунів. Біологічні основи боротьби з 

шкідливими гризунами і основні її прийоми. Промислові види гризунів і принципи 

організації їх використання. Місцеві види (корисні і шкідливі). 

Ряд хижі (Carnivora). Основні види, їх поширення, біологія і господарське значення. 

Хутрове звіроводство. Шкідливі хижаки і заходи боротьби з ними. Місцеві види. 

Ряд ластоногі (Pinnipedia). Загальна характеристика ряду. Вухаті тюлені. Моржі. Їх 

промислове значення. Котикове господарство. Справжні тюлені, їх промислове значення.  

Ряд китоподібні (Cetacea). Їх будова в зв’язку з пристосуванням до водного життя. 

Найголовніші промислові види. Промисел китів і його значення для народного 

господарства. 

Ряд хоботні (Proboscidea). Загальна характеристика. Минуле і сучасне географічне 

поширення. Викопні рештки мамонтів. 

Ряд парнокопитні (Artiodactyla). Загальна характеристика. Поділ на підряди: 

нежуйні і жуйні. 

Дикі види парнокопитних як джерело виведення нових порід свійських тварин. 

Ряд непарнокопитні (Perissodactyla). Загальна характеристика. Тапіри, носороги, 

коні. Дикі коні та їх приручення. 



Ряд примати (Primates, або Simiae). Загальна анатомічна характеристика. 

Систематика і екологія. Місце людини в системі тварин. 

Походження і філогенія ссавців. Праці В.О. Ковалевського. 

Екологія ссавців. Умови існування і загальне поширення. Екологічні групи звірів, 

особливості їх організації у зв’язку з умовами життя. Біологічні періоди; пристосування до 

переживання несприятливих умов (сплячка, міграції, запасання корму). 

Живлення і способи добування їжі. Особливості розмноження у різних екологічних 

груп звірів. 

Коливання кількості звірів та практичне значення цього явища. Линяння, його 

залежність від умов існування і практичне значення. 

Господарське значення ссавців. Основні риси організації і життєдіяльності ссавців, 

які визначають їх господарське значення. Промислові звірі України. Хутровий, дичинний, 

морський, звіробійний промисли, їх біологічні основи і значення в народному 

господарстві. Охорона корисних ссавців. Заповідники. Реконструкція фауни. 

Розведення корисних звірів, хутрове звіроводство. Ссавців – винищувачі шкідників 

сільського господарства. Шкідливі звірі. Епізоотологічне і епідеміологічне значення 

ссавців. 

Біологічні основи боротьби із ссавцями-шкідниками. Свійські звірі, їх походження, 

біологічні передумови одомашнення ссавців. Клас ссавців у курсі зоології середньої 

школи. 

ГЕНЕТИКА 

Матеріальні основи спадковості 

Роль ядра в спадковості.  Будова ядра. Докази ядерної спадковості. Структура 

хроматину й будова хромосоми. Будова клітин прокаріот і еукаріот. Віруси. Клітинна 

теорія. Клітинний цикл. Мітоз як механізм безстатевого розмноження еукаріот. Клони. 

Ендомітоз, амітоз. Цитологічні основи статевого розмноження. Мейоз – цитологічна 

основа утворення статевих клітин. Нерегулярні типи статевого розмноження. Відмінності 

у поведінці хромосом у мейозі й мітозі. Порушення в ході мітозу і мейозу – їх генетичне 

значення. Чергування гаплофази і диплофази в життєвому циклі рослин, тварин і 

мікроорганізмів. Гаметогенез у тварин. Спорогенез і гаметогенез  у рослин. Запліднення. 

Менделівське успадкування.  Молекулярні основи спадковості. Природа гена. 

Особливості гібридологічного методу Г.Менделя. Моногібридне схрещування. 

Закон розщеплення. Взаємодія алельних генів. Дигібридне та полігібридне схрещування. 

Цитологічні основи менделівського розщеплення. Умови прояву менделівських 

закономірностей. Взаємодія неалельних генів. Комплементарність, епістаз, полімерія. 

Множинна дія гена (плейотропія). Дискретність і цілісність генотипу. Генетика статі. 

Зчеплене із статтю успадкування. Біологія статі. Аутосоми і статеві хромосоми. 

Хромосомний механізм визначення статі. Типи визначення статі. Статевий хроматин. 

Успадкування ознак, зчеплених із статтю. Нерозходження статевих хромосом у людини. 

Співвідношення статей і проблема його регуляції. Балансова теорія визначення статі. 

Природне і штучне перевизначення статі. Зчеплення генів. Кросинговер. Повне і неповне 

зчеплення. Кросинговер як показник сили зчеплення. Одинарний і множинний 

кросинговер. Генетичні й цитологічні докази кросинговеру. Основні положення 

хромосомної теорії Т.Моргана. Значення кросинговеру в еволюції та селекції. 

Позахромосомне успадкування. Роль ядра і цитоплазми в спадковості. Цитоплазматичні 

мутації. ЦЧС. 

Мікроорганізми як об’єкти генетичних досліджень. Виявлення і аналіз біохімічних 

мутацій у мікроорганізмів. Концепція “один ген – один фермент” та її сучасна оцінка. 

Докази генетичної ролі ДНК. Трансформація, трансдукція, трансфекція, сексдукція. 

Лізогенія. Плазміди. Еволюція уявлень про ген. Функціональний критерій алелізму (цис-



транс-тест). Типи генів. Мозаїчність генів еукаріот. Надлишковість ДНК. Нестабільні 

генетичні елементи. Реалізація генетичної інформації. Специфічна послідовність 

нуклеотидів ДНК як основа кодування спадкової інформації. Реплікація. Транскрипція. 

Процесінг і сплайсінг. Трансляція. Генетичний код і його властивості. Регуляція активності 

генів. Регуляція транскрипції. Поняття оперону. 

Мінливість, її причини і методи вивчення. генетика популяцій. Генетика 

людини. Генетичні основи селекції. 

Мутаційна мінливість. Виникнення, класифікація і властивості мутацій. Генні 

мутації. Репарація ДНК як механізм підтримання стабільності генетичного апарату 

клітини. Хромосомні перебудови (аберації). Геномні мутації. Класифікація поліплоїдів. 

Поліплоїдні ряди. Мейоз і фертильність поліплоїдів. Метод моносомного аналізу. Ресинтез 

видів. Гаплоїдія. Фактори мутаційного процесу. Частота мутацій. Експериментальний 

мутагенез. Мутагени й антимутагени. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості 

М.І.Вавилова. Модифікаційна мінливість. Статистичні методи вивчення модифікаційної 

мінливості. Значення модифікаційної мінливості для сільськогосподарської практики і 

біотехнології. Поняття онтогенезу і онтогенетичної мінливості. Еквівалентність і 

тотипотентність клітинних ядер. Трансплантація ядер та частин зародків. Детермінація й 

індукція. Пенетрантність і експресивність генів. Фенокопії та морфози. Керування 

онтогенезом. 

Частоти генів та генотипів у популяціях. Генетична структура й динаміка 

автогамних популяцій. Роботи В.Йогансена, С,С,Четверикова. Закон Харді-Вайнберга. 

Фактори генетичної динаміки популяцій. Мутаційний процес. Популяційні хвилі. Дрейф 

генів. Генетичний тягар. Значення популяційної генетики для розвитку еволюційної теорії. 

Генетика людини. Біосоціальна природа людини. Наукова неспроможність расистських 

теорій нерівноправності людських рас. Основні методи генетики людини. Вроджені й 

спадкові аномалії. Хромосомні й молекулярні хвороби та їх причини. Спадковість і 

алкоголізм. Можливості лікування спадкових хвороб. Генетичні аспекти злоякісного росту. 

Медико-генетичне консультування та актуальні завдання медичної генетики. 

Селекція як наука. Поняття сорту, породи, штаму. Завдання сучасної селекції.  

Вихідний матеріал для селекції. Центри походження культурних рослин. 

Походження свійських тварин, їх зміни в процесі селекції. Гібридизація. 

Внутрішньовидова і віддалена гібридизація. Значення праць І.В. Мічуріна і Г.Д. 

Карпеченка. Прикладні проблеми соматичної гібридизації. Гетерозис. Виробництво 

гібридного насіння на основі ЦЧС. Експериментальний мутагенез. Методи обробки 

мутагенами. Добір мутантів та їх використання. Форми добору в селекції. Особливості 

добору у самозапильних і перехреснозапильних рослин. Клоновий добір. Роль 

агротехнічних і зоотехнічних заходів у реалізації потенційної продуктивності сортів 

рослин і порід тварин. Досягнення у селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Сортове й 

породне районування. Найпоширеніші в Україні сорти і породи, методи їх виведення і 

коротка характеристика. 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ  

 

1.Біологія – наука про живу природу. Значення біології для медицини, сільського 

господарства, у житті людини. 

2.Різноманітність живих організмів і їх класифікація. 

3.Царство Рослини, загальна характеристика. 

4.Клитинна будова рослин, будова клітини, різноманітність та життєдіяльність 

клітин. 

5.Тканини і органи рослини. 

6.Водорості, загальна характеристика, різноманітність, значення в природі й житті 

людини. 

7.Відділ Мохоподібні, загальна характеристика, різноманітність, значення в природі 

й житті людини. 

8.Відділ Плавуноподібні, загальна характеристика, різноманітність, значення в 

природі й житті людини. 

9.Відділ Хвощеподібні, загальна характеристика, різноманітність, значення в природі 

й житті людини. 

10.Відділ Папоротеподібні, загальна характеристика, різноманітність, значення в 

природі й житті людини. 

11.Відділ Голонасінні, загальна характеристика, різноманітність, значення в природі 

й житті людини. 

12.Відділ Покритонасінні, загальна характеристика, різноманітність, значення в 

природі й житті людини. 

13.Вегетативні органи рослини, функції кореня, пагона і його частин (стебла, 

листка). 

14.Прості й складні листки рослини, типи жилкування, листорозміщення, види 

бруньок. 

15.Будова квітки – репродуктивного органа рослини, процес запилення. 

16.Процес запилення, пристосування рослин до самозапилення і перехресного 

запилення, запилення вітром, комахами та іншими тваринами. 

17.Процес запліднення у квіткових рослин, утворення плодів і насіння. 

18.Пристосування плодів і насіння до поширення. 

19.Значення квіток, плодів і насіння в житті людини. 

20.Процес фотосинтезу і його значення в житті рослин і біосфери. 

21.Будова листка як органа фотосинтезу. 

22.Процес дихання кореня, пагона, насіння. 

23.Роль мінерального живлення в житті рослин. 

24.Грунт як джерело поживних речовин. 

25.Надходження і виведення з організму речовин. 

26.Будова кореня і стебла у зв’язку з їх функціями. 

27.Процеси життєдіяльності рослин: розмноження, ріст, розвиток, рухи. 

28.Статеве, нестатеве, вегетативне розмноження рослин. 

29.Особливості життєвого циклу квіткових рослин. 

30.Умови проростання насіння. 

31.Різноманітність покритонасінних рослин, їх класифікація. 

32.Значення покритонасінних рослин у природі й житті людини. 

33.Царство Гриби. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність грибів. 

34.Лишайники. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

34.Царство Дроб’янки. Загальна характеристика, значення у природі й житті людини 

представників царства. 



35.Середовище життя рослинних організмів, його чинники. 

36.Екологічні групи та життєві форми рослин, їх характеристика. 

37.Рослинні угруповання, їх характеристика, охорона рослин. 

38.Тваринний світ складова частина природи. Методи вивчення тваринних 

організмів. 

39.Різноманітність тварин і їх класифікація. 

40.Ознаки клітин тварин, типи тканин, органи і системи органів. 

41.Функції тканин, органів і систем органів тварин. 

42.Способи розмноження тварин (нестатевий, вегетативний, статевий). 

43.Пристосування одноклітинних тварин до середовища існування, їх значення в 

природі і житті людини. 

44.Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

45.Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність 

46.Тип Круглі черви. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

47.Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

48.Молюски. Загальна характеристика, особливості будови, процеси життєдіяльності 

та різноманітність. 

49.Тип Членистоногі. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

50.Клас Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

51.Клас Комахи. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

52.Тип Хордові. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

53.Клас Хрящові риби. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

54.Клас Кісткові риби. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

55.Клас Земноводні. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

56.Клас Плазуни. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

57.Клас Птахи. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

58.Клас Ссавці. Загальна характеристика, особливості будови, процеси 

життєдіяльності та різноманітність. 

59.Роль тварин у природі й господарстві людини. 

60.Основні етапи історичного розвитку тваринного світу. 

61.Методи генетичних досліджень. 

62. Особливості методів вивчення генетики людини. 

63.Закони Г.Менделя, їх характеристика. 

64. Аналізуюче схрещування, його характеристика. 

65. Явище проміжного успадкування. 

66. Основні положення хромосомної теорії спадковості. 

67. Зчеплене успадкування. 

68. Поняття гену, генотипу, фенотипу, домінантні й рецесивні стани ознак, алельні 

гени, гетерозиготи, гомозиготи. 



69. Значення законів спадковості для практичної діяльності людства. 

70. Закономірності мінливості, причини модифікаційної мінливості, норма реакція. 

71. Роль мутацій в еволюції організмів. 

72. Значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості для селекції. 

73. Комбінативна мінливість, її характеристика та значення. 

74. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів і еукаріотів. 

75. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. 

75. Генетичні основи селекції організмів. 

76. Досягнення селекції рослин і тварин в Україні. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри біології та методики її навчання 

(Протокол № 6 від 18.01. 2017 року). 

Голова предметної комісії      __________________ Красноштан І.В. 

     Рівень       Бали Характеристика  відповідей 

І. Початковий   106-111,4 

 

  

Абітурієнт в загальному розпізнає і називає окремі біологічні  

об’єкти. 

 

112-117,4 Абітурієнт наводить елементарні приклади і ознаки біологічних  

об’єктів. 

118-123,4  

Абітурієнт фрагментарно характеризує окремі біологічні об’єкти. 

ІІ. Середній 124-132,6 Абітурієнт дає означення окремих біологічних понять, неповно  

характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів. 

 

133,5-142,1 Абітурієнт дає означення окремих біологічних понять, відтворює  

навчальний матеріал, характеризує загальні ознаки біологічних  

об’єктів. 

 

143-151,6 Абітурієнт не повно відтворює навчальний матеріал; характеризує  

Будову та функції окремих біологічних об’єктів, наводить прості  

приклади. 

ІІІ. Достатній 152,5-161,1 Абітурієнт відтворює навчальний матеріал: розкриває суть  

біологічних понять; розв’язує прості типові біологічні вправи та  

задачі. 

162-170,5  

Абітурієнт відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну 

характеристику явищам і процесам живої природи, розв’язує типові  

біологічні вправи та задачі. 

 

171,5-180 Абітурієнт вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно  

розв’язує біологічні вправи і задачі; частково встановлює причинно- 

наслідкові зв’язки. 

ІV. Високий 181-189,5 Абітурієнт вільно відповідає на запитання; самостійно аналізує і  

Розкриває суть біологічних явищ, процесів, узагальнює,  

систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки. 

190,5-199  

Абітурієнт логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал;  

аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює окремі  

біологічні явища, закони; встановлює й обґрунтовує причинно- 

наслідкові зв’язки. 

200  

Абітурієнт виявляє міцні й глибокі знання з біології, може вести  

дискусію з конкретного питання з використанням міжпредметних  

зв’язків, самостійно оцінює та обґрунтовує різноманітні біологічні  

явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них, вміє  

аналізувати проблему і знаходити шляхи її розв’язування. 


