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Пояснювальна записка 

 

Кваліфікаційний екзамен з біології та методики її навчання передбачає перевірку у 

випускників всебічної загальнотеоретичної біологічної та методичної підготовки, яка в 

педагогічному вузі ставить своїм завданням формування наукового світогляду, вміння 

критично осмислювати наукову інформацію, орієнтуватися в ній, виходячи з чітких 

методологічних та методичних позицій. 

Програма державного екзамену охоплює коло питань, що належать до цитології, 

генетики, еволюційної теорії, екології тощо. Багато питань спираються на дисципліни, що 

вивчаються студентами на молодших курсах – ботаніку, зоологію, анатомію та фізіологію 

людини, а також суміжні дисципліни – біохімію, основи сільського господарства, охорону 

природи, мікробіологію та інші. 

Вказані питання входять до шкільного курсу біології. Тому державний екзамен 

ставить своєю метою не лише перевірку знань з вузівських біологічних предметів, але й 

готовності майбутнього вчителя викладати біологію в школі. Випускник, крім глибокого 

розуміння теоретичних основ біології, повинен продемонструвати вміння пов’язувати 

загальні і конкретні питання, вільне оперування прикладами з різних галузей біології. 

У зв’язку із специфікою навчальних планів різних спеціальностей та спеціалізацій, 

рекомендується вносити відповідні зміни при визначенні кола питань, що виносяться на 

державний екзамен і складанні екзаменаційних білетів. 



ВСТУП 
 

Завдання сучасної біології - з'ясування і пояснення закономірностей життя для всієї 

різноманітності організмів. Клітинна теорія гена та еволюційне вчення - сучасні 

фундаментальні теорії біології. Взаємозв’язок основних біологічних теорій, їх значення 

для формування наукового світогляду, який відповідає сучасному рівню розвитку біології. 

Історичний розвиток біології на Україні. Вчені-біологи України та зарубіжних країн. 

 

РОЗДІЛ І 

УНІВЕРСАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ 

 

1.1. Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи. 

Клітина - головна структурна та функціональна одиниця живої природи. Будова 

типових клітин рослин і тварин. Основні компоненти клітин, їх функції. Будова, хімічний 

склад, властивості та функції структурних компонентів клітини: оболонка та основні 

компоненти цитоплазми: гіалоплазма, клітинний центр, одномембранні органели, 

ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми; двомембранні органели: хлоропласти, 

мітохондрії. Основні компоненти ядра: поверхневий апарат, ядерний сік , матрикс ядра, 

хроматин, ядерце. Біологічна роль ядра. Біологічна роль води в клітині. 

Сучасні уявлення про клітину як про впорядковану надмолекулярну структуру. 

Клітина, як осмотична система. Механізм регулювання кількості води в клітині. 

Транспірація, її етапи механізм регулювання кількості випаровуваної води та значення 

цього процесу у функціонуванні рослинного організму.  Будова кореня, як органа 

поглинання води. Кореневий тиск, його природа, механізм дії та значення. Гутація і «плач 

рослин».Види клітин та їх "рекорди". Хімічні елементи, неорганічні й органічні сполуки у 

клітині. Нуклеїнові кислоти - складні неперіодичні біополімери, їх унікальні функції у 

клітині. Складові компоненти і будова нуклеїнових кислот. Утворення 

гвинтолінійноспіральної дволанцюгової молекули ДНК, її редуплікація і значення цього 

процесу. Ймовірність "помилок" (мутацій), їх біологічне значення. Відмінність молекул 

РНК від молекул ДНК. Механізми пошкодження макромолекул. Інтенсивність та 

ефективність ремонтних механізмів клітин. Молекулярне пояснення біологічної дії 

іонізуючих випромінювань і міжрепараційних можливостей клітин. 

Енергетичні процеси в клітинах. Мітохондрії, як «силові станції» в клітинах. 

Значення АТФ у них. Загальне уявлення про процеси й ефективність енергообміну у 

складних організмів. Єдність метаболізму пластичних речовин та енергетичного обміну.   



 

1.2. Перетворення клітини на  

багатоклітинний організм. 

Уявлення про хронологічну таблицю розвитку живого на Землі від доядерних клітин 

до сучасних складних організмів. Значення у цьому процесі агрегації клітин, їх 

спеціалізація і зміни функцій під час утворення тканин, органів та організмів. Реплікація 

цього явища під час онтогенезу кожної складної істоти та в життєдіяльності деяких видів 

живих організмів. 

Розмноження - найголовніша ознака живого. Життєвий і метаболічний цикли клітин 

багатоклітинних організмів, роль ядра у цьому процесі. Будова і функції хромосом, 

принципи парності, індивідуальності, сталості числа і форми хромосом. Поділ про- та 

еукаріотичних клітин, ріст і розвиток клітин. 

Диференціація клітин рослин і тварин. Статеве розмноження, інші існуючі у 

біосфері види розмноження, їх порівняння. Переваги двостатевого розмноження на базі 

сучасної теорії інформації. 

Етапи перетворення клітини на багатоклітинний організм. Основні групи тканин в 

організмі, їхні риси, будова та різновиди, представництво в організмі, функції, які вони 

виконують. 

Класифікація живих організмів на основі особливостей живлення та енергообігу з 

оточенням; автотрофи і гетеротрофи, продуценти і консументи, аероби і анаероби, 

значення редуцентів для замикання кругообігу речовин у біосфері. 

Значення хемосинтетичного живлення на початковій стадії розвитку життя на Землі. 

Прояви хемосинтезу у наш час. 

Фотосинтез. Загальні характеристики і значення цього процесу для утвердження й 

урізноманітнення життя та в змінах атмосфери Землі. Пігментні системи, циклічне та 

нециклічне фотофосфорилювання; С3, С4 шлях перетворення вуглецю. Перша екологічна 

надкатастрофа, її наслідки та уроки. Успіхи і труднощі вивчення і практичного 

застосування штучного і керованого фотосинтезу й підвищення його коефіцієнта корисної 

дії. 

 

 

1.3. Спадковий апарат клітини, спадковість та мінливість організмів. 

Роль ядра в спадковості. Докази ядерної спадковості. Структура хроматину й будова 

хромосоми. 



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 під час мейозу й мітозу. 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. 

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. 

Генетична інженерія. Поняття генетичної і генної інженерії. Способи синтезу і 

одержання генів. Зворотня транскриптаза (ревертаза). Вектори для перенесення генів і 

фрагментів ДНК. Генна інженерія та біотехнологія. Досягнення і перспективи 

генноінженерних робіт. Культура ізольованих клітин і тканин. Соматична гібридизація.  

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. Спонтанний та індукований 

мутагенез. Генетичні наслідки чорнобильської катастрофи та проблеми їх подолання. 

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 та 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 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. 

 

РОЗДІЛ II 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ  

ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ 

 

2.1. Царство «Дроб’янки» 

Морфологія і ультраструктура прокаріотної клітини. Форми і розміри бактерій. 

Будова, хімічний склад і функції компонентів прокаріотної клітини. Поверхневі структури 

бактеріальної клітини: оболонка, капсула, джутики і ворсинки. Протопласт 

(цитоплазматичні мембрани, цитоплазма, цитоплазматичні включення). 

Генетичний апарат бактерій. Генетичний рекомбінації у бактерій. 

Систематика бактерій. Принцип класифікації бактерій. Номенклатура і таксономія. 

Міжнародна класифікація бактерій за Д.Х. Бергі. 

Фізіологія мікроорганізмів. Загальна характеристика метаболізму прокаріот. 

Процеси конструктивного обміну (анаболізм) прокаріотів. 

Процеси енергетичного обміну (катаболізм прокаріотів).Відношення 

мікроорганізмів до кисню. Облігатні аероби. Мікроаарофіли, факультативні анаероби. 

Облігатні анаероби. Бродіння. Шляхи претворення глюкози у мікроорганізмів. Типи 

бродінь (спиртове, молочнокисле, маслянокисле та ін.). 

Поширення, ріст і розмноження бактерій. Корисні та патогенні мікроорганізми.  

Морфологія і ультраструктура вірусів. Циркуляція вірусів у природі. 

Найпоширеніші вірусні хвороби рослин, тварин і людини. Профілактика та боротьба з 

вірусними хворобами. 

 

 



2.2. Царство «Гриби» 

Різноманітність і загальні властивості грибів. Вищі та нижчі гриби. Будова та 

живлення грибів, безстатеве і статеве розмноження грибів. Шапкові гриби, їхня будова, 

симбіоз із рослинами (мікориза). Їстивні та неїстивні гриби. Цвілеві гриби. Пеніцил, його 

використання. Дріжджі. Гриби шкідники рослин і тварин. Роль грибів у природі та житті 

людини. 

Будова лишайників. Симбіоз. Живлення, розмноження. Роль лишайників у природі 

та житті людини. 

 

2.3. Царство «Рослини» 

Основні відділи водоростей: Зелені. Бурі. Діатомові. Червоні. Загальна 

характеристика відділів. Роль водоростей в історії Землі, природі та житті людини. 

Відділ Риніофіти - перші наземні рослини. Особливості будови і роль у розвитку 

рослинного світу. 

Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика. Розмноження. Представники. 

Практичне значення мохів. Утворення торфу. Роль мохів у природі та проблеми їх 

охорони. 

Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика. Роль у геологічній історії Землі, 

природі і практичній діяльності людини. 

Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика. Особливості будови вегетативних і 

спороносних органів. Вимерлі й сучасні групи та їхня роль у геологічній історії Землі, 

природі й житті людини. 

Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика. Будова вегетативних і 

спороносних органів. Роль папоротеподібних в еволюції рослинного світу, природі й 

житті людини. 

Відділ Сосноподібні, або Голонасінні. Загальна характеристика і класифікація. 

Особливості будови, поширення та відтворення Голонасінних. Сучасні Голонасінні та 

їхня роль у природі, житті людини і рослинному покриві України. 

Відділ Магнолієподібні, або Покритонасінні. Загальна характеристика і 

класифікація. Різноманітність коренів і типи кореневих систем у покритонасінних. 

Видозміни кореня. Різноманітність пагонів у покритонасінних. Особливості будови пагона 

у зв’язку з пристосуванням до умов довкілля. Стебло - вісь пагона. Видозміни пагонів. 

Вегетативне розмноження покритонасінних, його типи і значення Природне і 

штучне вегетативне розмноження. Живцювання. Культура тканин. 

Квітка - видозмінений пагін. Будова квітки: оцвітина, тичинки, маточки.  Квітки 



одностатеві і двостатеві, тичинкові і маточкові. Рослини однодомні і дводомні. Суцвіття, 

їх різноманітність та біологічне значення. Запилення і запліднення у покритонасінних. 

Подвійне запліднення у рослин. 

Утворення плодів і насіння, їх будова і значення, розповсюдження. 

Значення покритонасінних у рослинному покриві світу, України, практичній 

діяльності людини. Лікарська та раритетна флора. Червона книга рослин України. 

Проблеми фітоінвазій та охорони фіторізноманіття. 

 

2.4. Царство «Тварини» 

Підцарство Одноклітинні тварини. Загальна характеристика і їх класифікація. Амеба 

звичайна, особливості будови й життєдіяльності. Розмноження. Різноманітність 

одноклітинних. Роль одноклітинних у природі і житті людини. 

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика на прикладі гідри (променева 

симетрія, двошаровість, різноманітність клітин, нервова система, рефлекс). Регенерація. 

Розмноження. Різноманітність кишковопорожнинних та їх значення. 

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика (двобічна симетрія, тришаровість, 

шкірно-м’язовий мішок). Клас Війчасті черви на прикладі планарії білої. Клас Стьожкові 

черви - бичачий ціп’як, ехінокок. Особливості будови й життєдіяльності у зв’язку з 

паразитичним способом життя. Роль у природі та житті людини. 

Тип Первиннопорожнинні черви. Загальна характеристика типу на прикладі 

аскариди людської. Вільноживучі і паразитичні види. Особливості життєдіяльності.   

Розмноження і цикл розвитку. Роль первиннопорожнинних червів у природі і житті 

людини. 

Тип Кільчасті Черви. Загальна характеристика, систематика, різноманітність. 

Значення у природі і житті людини 

Тип Молюски. Загальна характеристика, різноманітність і систематика. Значення 

молюсків. 

Тип Членистоногі. Загальна характеристика і систематика. Клас Ракоподібні, 

Павукоподібні, Комахи. Життєдіяльність, розмноження. Різноманітність. Роль в природі 

та житті людини. 

Тип Голкошкірі. Загальна характеристика і систематика. Значення у природі та житті 

людини. Еволюційні зв’язки різних типів безхребетних. 

Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Систематика. Різноманітність та 

еволюція хордових тварин. 

Клас Головохордові. Загальна характеристика. Життєдіяльність на прикладі 



ланцетника. 

Клас Хрящові риби. Загальна характеристика. Особливості будови та 

життєдіяльності. Різноманітність хрящових риб (акули, скати та суцільноголові), їхнє 

значення. 

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика у зв’язку з пристосуванням до водного 

способу життя. Різноманітність кісткових риб. Господарське значення. Роль у природі. 

Промисел риб. Штучне розведення риб. Необхідність раціонального використання рибних 

запасів. Місцеві види. 

Клас Земноводні (Амфібії). Особливості будови і життєдіяльності на прикладі жаби 

озерної. Різноманітність земноводних, значення в природі і житті людини. Місцеві види. 

Клас Плазуни (Рептилії). Особливості будови і життєдіяльності на прикладі ящірки 

прудкої. Різноманітність плазунів. Значення в природі і житті людини. Місцеві види. 

Клас Птахи. Особливості будови і життєдіяльності у зв’язку з пристосуванням до 

польоту. Різноманітність птахів. Роль у природі та значення в житті людини. Місцеві 

види. Охорона і приваблювання птахів. 

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Різноманітність ссавців. Значення в природі і 

господарстві людини. Мисливсько – промислові види. Гризуни та боротьба з ними. 

Охорона корисних видів ссавців. Роль школи в охороні тваринного світу. 

Порівняльно – анатомічна будова скелету, систем дихання,  кровообігу та 

центральної нервової системи хордових тварин. 

 

2.5. Анатомія та фізіологія людини і тварин 

Поняття організм. Рівні організації живої матерії та структурна організація 

організму.  Функціональна організація організму: структурно-функціональна одиниця; 

фізіологічна система органів; функціональна система органів. Основні властивості живого 

організму. Організм і зовнішнє середовище. Гомеостаз. Загальні принципи регуляції 

фізіологічних функцій організму: клітинний, хімічний або гуморальний, нервовий.  

Поняття біологічної реакції, подразнення і подразника. Контактні та дистантні, 

адекватні та неадекватні подразники. Класифікація подразників за характером і силою. 

Визначення збудливості і збудження. Збудливі тканини. Значення процесів збудження у 

діяльності живих утворень. Морфофункціональна організація мембрани клітин збудливих 

утворень. Особливості проникності мембрани, які обумовлюють існування мембранного 

потенціалу спокою, роль активних механізмів у його збереженні. Деполяризація і 

реполяризація мембрани як результат змін іонної проникності. Значення активних і 

пасивних механізмів у їх здійсненні. Поняття критичного рівня деполяризації і піку 



потенціалу дії. Слідова деполяризація (слідова негативність) і слідова гіперполяризація 

(слідова позитивність). Хвиля збудження як сукупність змін електричного стану 

мембрани. Зміни збудження у різні фази хвилі збудження. Абсолютна і відносна 

рефрактерність, екзальтація, субнормальність.  

Структурна організація м’язів. Скорочувальні білки м’язів. Біохімія скорочувальних 

білків і енергетика м’язового скорочення. Механізми м’язового скорочення. Розслаблення 

м’яза, роль саркоплазматичного ретикулюма в процесах скорочення і розслаблення. 

Абсолютна і відносна сила м’язів. Поодинокі скорочення м’яза. Реакція м’яза на ритмічне 

подразнення. Тетанус, його види. Тонус м’язів. Ізотонічне й ізометричне скорочення. 

Статична і динамічна робота м’язів. 

Поява у процесі еволюції живих організмів нервової сигналізації. Виникнення 

матеріальної основи її здійснення – нервової системи. Основні етапи розвитку нервової 

системи у процесі філо- та онтогенезу.  Нейрон – структурна і функціональна одиниця 

нервової системи. Класифікація нейронів по їх будові і функції. Нейроглія, її 

функціональне значення. Структура і функція нервових волокон. Особливості проведення 

збудження в них. Синапси, їх будова, функції та механізм проведення збудження у 

нервово-м’язових синапсах. Медіатори збудження, механізм їх утворення, виділення та 

дія на постсинаптичну мембрану. Рефлекс як основний акт нервової діяльності. 

Визначення рефлексу. Загальна схема рефлекторної дуги. Моносинаптичні та 

полісинаптичні рефлекторні дуги. Класифікація рефлексів. Взаємодія і рух збудження і 

гальмування в центральній нервовій системі:  іррадіація та індукція. Вчення О.О. 

Ухтомського про домінанту. Перебудова координаційних відношень. Функціональне 

значення спинного та різних відділів головного мозку. Кора головного мозку. Ретикулярна 

формація, її структурна організація і функції. Лімбічна система мозку. Вегетативна 

нервова система. Особливості її рефлекторних дуг. 

Вчення І.П. Павлова про умовні рефлекси. Значення праць І.М. Сєченова у розвитку 

вчення про вищу нервову діяльність. Метод експериментального вивчення вищої  

нервової діяльності, запропонований І.П. Павловим. Відмінності умовних рефлексів від 

безумовних. Умови, необхідні для утворення умовного рефлексу. Механізм утворення 

умовних зв’язків. Гальмування умовних рефлексів. Його види та характеристика. Вища 

нервова діяльність людини. Ускладнення сигнальних реакцій у процесі еволюції 

тваринного світу. Поява другої сигнальної системи, пов’язаної зі сприйняттям інформації, 

узагальненої й абстрагованої від безпосередньої дійсності. Взаємовідносини першої і 

другої сигнальних систем. Нейрофізіологічна організація психічної діяльності. 

Фізіологічні механізми сприйняття, уваги, мислення. Мотивації, емоції і поведінкові 



реакції організму. Аналіз  і синтез мовних сигналів як основа процесу мислення. 

Механізми безпосередньої й оперативної короткострокової пам’яті. Довгострокова 

пам’ять, її основні компоненти: фіксація, збереження і відтворення інформації. 

Молекулярно-генетичні механізми пам’яті. 

Аналізатори як єдина система, що забезпечує аналіз подразнень. Органи чуття як 

джерело інформації про подразники зовнішнього і внутрішнього середовища організму. 

Класифікація рецепторів, їхня спеціалізація. Взаємодія аналізаторів. Характеристика 

рецепторного апарату, провідних шляхів та коркового представництва зорового, 

слухового, нюхового, смакового, шкірного, вестибулярного та рухового аналізаторів.  

Поняття про ендокринні залози і гормони. Значення гормонів, їхня структура, 

механізм дії. Взаємодія залоз внутрішньої секреції. Характеристика структурних 

особливостей, основних гормонів та фізіологічного значення і механізму дії гіпофізу, 

епіфізу, гіпоталамусу, щитоподібної та паращитоподібних залоз, вилочкової та 

наднирникових залоз, ендокринної частини підшлункової та статевих залоз.  

Кров і лімфа як внутрішнє середовище організму, їх склад та властивості, основні 

функції,  характеристика формених елементів. Буферні системи крові. Зсідання крові та 

його регуляція. Поняття імунітету. Клітинний і гуморальний імунітет. Природа СНІДу. 

Імуногенетика груп крові людини. Антигени системи АВО. Резус-фактор. Переливання 

крові.  

Значення серцево-судинної системи. Загальна схема кровообігу. Особливості 

мікроструктури серцевого м’яза. Основна і атипова мускулатура серця. Провідна система 

серця. Цикл серцевих скорочень. Властивості серцевого м’яза. Зовнішні прояви діяльності 

серця. Тони серця. Електрокардіографія як метод дослідження функціональних 

властивостей серцевого м’яза. Електрокардіограма. Робота серця. Кров’яний тиск як 

чинник, що забезпечує рух крові. Величина кров’яного тиску в різних ділянках кров’яного 

русла. Реєстрація кров’яного тиску. Нервово-гуморальна регуляція роботи серця та тонусу 

судин. Особливості кровопостачання окремих органів (печінки, нирок, легенів тощо). 

Кров’яне депо і кількість  крові, що циркулює. Залежність кровопостачання органів від 

їхнього функціонального стану. 

Функції органів травлення і їхнє вивчення. Методи дослідження функцій травлення. 

Секреторна, всмоктувальна та рухова функції різних відділів травного тракту. Нервові та 

гуморальні механізми регуляції діяльності органів травлення.  

Зовнішнє і внутрішнє дихання. Значення дихання. Механізм вдиху і видиху. Життєва 

ємність легень. Склад вдихуваного, видихуваного й альвеолярного повітря. Значення 

фізичних і хімічних чинників у транспорті газів. Регуляція дихання. Особливості дихання 



при різних умовах. Дихання при м’язовій роботі. Дихання в умовах підвищеного і 

зниженого атмосферного тиску. 

Значення процесів виділення. Нефрон ссавців. Механізм сечоутворення. Роль нирок 

в обміні води, регуляції осмотичного тиску, підтримці активної реакції крові і її іонного 

складу. Процес сечовиділення, чинники, що  його обумовлюють. Регуляція сечоутворення 

і сечовиділення.  

Шкіра людини. Захисна та теплорегуляторна функція шкіри. Залозистий апарат 

шкіри.  Роль шкіри в загартовуванні організму. Фізіологічне обгрунтування дії природних 

чинників середовища (сонця, повітря і води). 

 Значення обміну речовин. Його основні етапи. Особливості обміну білків, ліпідів та 

вуглеводів. Мінерально-водний обмін.  Регуляція процесів обміну речовин. Вітаміни, їх 

характеристика. Фізіологічне значення окремих вітамінів. Авітамінози і гіповітамінози. 

Гіпервітамінози. Енергетична сторона обміну речовин. Фізіологічні основи харчування.  

Загальні закономірності адаптації організму до змінних умов середовища. Форми 

адаптації. Адаптогені фактори. Фактори, що пов’язані з трудовою діяльністю. Фази 

розвитку процесів адаптації. Механізми адаптації. Реакції на додаткове подразнення в 

умовах фаз адаптації. Адаптація організму до змінних умов середовища. Адаптація до дії 

низької та високої температури. Адаптація до різних режимів рухової активності. 

Адаптація до невагомості. Адаптація до гіпоксії. Специфіка адаптації до психогенних 

факторів. Адаптація до дефіциту інформації. Особливості адаптації людини. Керування 

адаптацією. Поняття про „стрес” і фактори, що його викликають. Адаптаційний синдром 

Сельє.  

Визначення рівня фізичного розвитку, кількості та якості здоров’я дітей і підлітків. 

Пропорції тіла та їх зміна на різних етапах онтогенезу. 

Принципи профілактики викликаних стресом захворювань в учнів та вчителів. 

Гігієнічні вимоги до навчально – виховного процесу в загальноосвітній школі. 

Гігієнічні вимоги до обладнання шкіл. 

2.6. Еволюційне вчення 

Еволюційне вчення – філософія біології. Мікроеволюція та макроеволюція. Різниця в 

поняттях мікроеволюції та макроеволюції.  

Історія еволюційного вчення. Еволюційні ідеї додарвіновського періоду. Еволюційні 

ідеї давньогрецьких філософів, французьких філософів-матеріалістів. Еволюційне вчення 

Ж.-Б. Ламарка. 



Розвиток уявлень про вид. Критерії виду. Структура виду: індивід, популяції, 

підвиди. Клональна мінливість. Географічні ізоляти. Гібридні зони (зони контакту 

близьких видів). Сучасна концепція політипового виду.  

Передумови виникнення дарвінізму. Основні положення вчення Ч. Дарвіна. Рушійні 

сили еволюції порід та сортів. Рушійні сили еволюції видів в природі. Вплив дарвінізму на 

розвиток біології.  

Сучасне макроеволюційне вчення. Докази існування мікроеволюції. Рушійні сили 

мікроеволюції. Творча роль природного добору. Алопатричний та симпатричний шляхи 

видоутворення. 

Популяційна генетика – основа сучасного мікроеволюційного вчення. Генетична 

неоднорідність популяцій. Популяція – елементарна одиниця мікроеволюції. Основні 

критерії популяції: тривалість існування, ізоляція, ступінь схрещування.  

Сучасне мікроеволюційне вчення. Докази макроеволюції: порівняльно-анатомічні, 

порівняльно-ембріологічні, палеонтологічні. Геохронологічна шкала та місцева геологічна 

колона. Відносний та радіоактивний методи датування. Класичний дарвінізм та 

сальтаціонізм. Креаціонізм. Гіпотези механізмів макроеволюції.  

Співвідношення між онтогенезом та філогенезом. Біогенетичний закон Е. Геккеля 

(принцип рекапітуляції).  

Біологічний прогрес та регрес. Шляхи досягнення прогресу. Основні напрями 

еволюції за О.М. Северцевим та І.І. Шмальгаузеном. Ароморфози, ідіодаптації 

(аломорфози), дегенерації (катаморфоз). Телегенези. Гіпергенези.  

Основні шляхи еволюційного процесу: конвергенція, дивергенція, паралелізм. 

Правило незворотності еволюції.  

 

2.2. Виникнення та розвиток життя на Землі 

Суть життя. Гіпотези виникнення життя на Землі. Біохімічні гіпотези. Уявлення про 

передумови виникнення життя. Етапи біохімічної еволюції згідно з гіпотезою О.М. 

Опаріна. Симбіотична гіпотеза походження одноклітинних рослин та тварин. Космічні 

гіпотези походження життя. Проблеми появи протобіонтів.  

Еволюція багатоклітинних форм життя.  

2.3. Виникнення та розвиток людини – антропогенез  

Розвиток поглядів на проходження людини. Палеонтологічні докази походження 

людини та проблеми. Гомінідна тріада та уява про еволюцію гомінід.  

Молекулярно-генетичні дослідження сучасної людини та людиноподібних мавп 

(гоміноїдів). Центри походження людини. Поняття про раси сучасної людини.  



Антропогенний вплив на оточуюче середовище: виникнення глобальної екологічної 

кризи. Форми та результати антропогенних впливів на біосферу. Ноосфера: коеволюція 

суспільства і природи.  

 

РОЗДІЛ ІІІ 

АЛЕЛОПАТІЯ 

Основні віхи розвитку алелопатії як науки про хімічну взаємодію рослин 

Приклад симбіозу - мікоризи деревних і трав'янистих рослин 

Механізми алелопатичних впливів за Е.Л.Райсом. 

Класифікація форм у яких проявляються алелопатичні взаємовідносини 

А.М.Гродзинського (1983)  

Методичні підходи в сучасній алелопатії 

Алелопатично активні речовини 

Джерела алелопатично активних речовин 

Класифікація за джерелами алелопатично активних речовин 

Поняття про алелопатичну толерантність (А.М. Гродзінський) і алелопатичну 

чутливість (Н.М. Матвєєв) рослин.  

Роль алелопатії в агрофітоценозах (за матеріалами С.І. Чернобрівенко, В.П. Іванова, 

П.В.Юрина, та ін.)  

Роль алелопатії в степових співтовариствах (за матеріалами А.М. Гродзінського, Е.Л. 

Райса та ін.).  

Роль алелопатії в лісах та лісових насадженнях лісової зони.  

Роль алелопатії у розвитку степових лісів (за матеріалами    Н.М. Матвєєва). 

Сучасні практичні аспекти алелопатії (за працями Е.Л. Райса, Д. Гайіча, Г.Ф. 

Наумова, та ін.) 

Історія розвитку алелопатії.  

Уявлення про алелопатію як форму прямих міжвидових взаємовідносин рослин 

(праці Г. Грюммера, С.І. Чернобрівенко, А.М. Гродзинського, М.В. Колесніченко та ін.).  

Уявлення про алелопатію як фактор екологічного середовища (схема 

алелопатичного поля Б.А. Бикова і схема алелопатичного фактора Н.М. Матвєєва). 

Виділення плодів і насіння.  

Кореневі виділення і їх роль в алелопатії.  

Виділення листків та інших надземних органів.  

Виділення квіток.  

Міазміни і сапроліни.  



Потенційна алелопатична активність рослин на прикладі деревних і чагарникових 

рослин в степовій зоні.  

Реальна алелопатична активність рослин (на прикладіробіт Н.М. Матвєєва)  

Вплив різних умов вирощування на алелопатичну активність рослин (на прикладі 

робіт Т.М. Біляновскої, С.Г. Прокушкіна, П. Мартіна та ін.).  

Залежність алелопатичної активності рослин від ґрунтових умов. 

Основні джерела алелопатично-активних речовин для формування алелопатичного 

режиму в різних групах співіснування.  

Напруженість алелопатичного режиму і його характеристика на прикладі степових 

лісів.  

Фізіолого-біохімічний вплив рослинних виділень на рослини (пригнічення поділу і 

розтягування клітин, гальмування процесу поглинання біогенних елементів, пригнічення 

фотосинтезу, регуляція кореневого мінерального живлення, вплив на ферментні системи і 

т. д.).  

Механізми взаємодії рослинних виділень в середовищі. Співвідношення конкуренції 

та алелопатії у рослинних угрупуваннях. 

Поняття про алелопатичну толерантність (А.М. Гродзинський) і алелопатичну 

чутливість (Н.М. Матвєєв) рослин.  

Роль алелопатії в агрофітоценозах. 

Роль алелопатії в степових співтовариствах (за матеріалами А.М. Гродзінського, Е.Л. 

Райса та ін.).  

Значення алелопатії у розвитку чагарникових і лісових угруповань Північної 

Америки (за матеріалами Муллєра, Мак Ферсона, Чоу і Муллєра, Дел Морала і Муллєра і 

ін.)  

Дослідження ролі алелопатії в деревостанах лісової зони.  

Роль природної алелопатії у розвитку степових лісів (за матеріалами Н.М. Матвєєва). 

Сучасні практичні аспекти алелопатії (за працями Е.Л. Райса, Д. Гайіча, Г.Ф. 

Наумова, Г.К. Андросова та ін.) 

Алелопатичні відносини представників інвазивної та аборигенної флори між собою. 

Зв'язок алелопатичних взаємодії з адаптивними реакціями рослини. 

Фізіологічно активні речовини ароматичних рослин та грунті. 

РОЗДІЛ ІV 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ 

Методика навчання біології – наука і навчальна дисципліна. 

Історія виникнення й розвитку вітчизняної методики біології. 



Зміст біологічної освіти в сучасній національній школі. 

Теорія формування і розвитку біологічних понять. 

Дидактичні принципи в методиці біології. 

Наочні засоби навчання біології. 

Кабінет біології школи. 

Навчально-дослідна земельна ділянка школи, її організація та значення для вивчення 

біології. 

Етичне (моральне) виховання школярів під час навчання біології. 

Розумове виховання школярів під час навчання біології. 

Трудове виховання і професійна орієнтація школярів під час навчання біології. 

Естетичне виховання школярів під час навчання біології. 

Фізичне виховання школярів під час навчання біології. 

Екологічне (природоохоронне) виховання школярів під час навчання біології. 

Гігієнічне (валеологічне) виховання школярів під час навчання біології. 

Виховання „громадянина” при навчанні біології. 

Виховання „патріота” при навчанні біології. 

Виховання „гуманіста” при навчанні біології. 

Словесні методи навчання біології. 

Наочні методи навчання біології. 

Практичні методи навчання біології. 

Вимоги до вчителя біології, його професіограма. 

Самоосвіта і підготовка вчителя біології до навчального року. 

Підготовка вчителя до вивчення теми і чергового уроку. 

Типологія і структура уроків біології. Макро- та мікроструктура уроку. 

Урок засвоєння нових знань з біології, його методика. 

Урок формування навичок і вмінь з біології, його методика. 

Урок узагальнення і систематизації знань з біології, його методика. 

Урок перевірки і корекції навчальних досягнень учнів з біології, його методика. 

Методика проведення проблемних уроків з біології. 

Методика проведення уроків-лекцій. 

Методика проведення уроків-семінарів. 

Методика проведення уроків-конференцій. 

Методика проведення інтегрованих уроків. 

Інтерактивний урок біології – особливий тип уроку. 

Технології групового (кооперативного) навчання біології. 



Фронтальні технології інтерактивного навчання біології. 

Технології навчання біології у грі. 

Технології навчання біології у дискусії. 

Домашні і позаурочні роботи з біології, методика їх організації. 

Екскурсії з біології, методика їх організації та проведення. 

Позакласні заняття з біології, їх значення та методика проведення. 

Методика особистісно орієнтованого навчання біології. 

Профільне навчання біології та методика його проведення. 

 

РОЗДІЛ V 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ  

 
Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці. Система профорієнтації учнів у 

школі. 

Виховання особистості в колективі. Взаємовідносини особистості і колективу.  

Класний керівник як організатор навчально-виховного процесу з учнями в сучасній 

школі. 

Принципи, завдання, зміст та форми позакласної і позашкільної навчально-виховної 

роботи. 

Інтелектуальний розвиток особистості школяра. Формування основ наукового 

світогляду та культури розумової діяльності. 

Закономірності та загальні принципи виховання. Сучасні принципи виховання. 

Закономірності та принципи навчання в школі. 

Зміст освіти. Характеристика державних документів, що визначають зміст освіти в 

школі.  

Контроль, перевірка і облік навчальних досягнень учнів. Дванадцятибальна система 

оцінювання знань, умінь і навичок учнів. 

Засоби, форми організації та методи виховання. 

Методи навчання, їх класифікація. Характеристика методів навчання за джерелом 

інформації та пізнавальною активністю. 

Методи науково-педагогічних досліджень  та їх характеристика. 

Методична робота з педагогами. Атестація вчителів. 

Розвиток, соціалізація і виховання особистості школяра. 

Родинне виховання особистості школяра. Співпраця сім’ї і школи. 

Особистість учня. Розвиток, виховання і формування особистості. Фактори, що 



впливають на формування і розвиток індивіда. 

Особливості педагогічної професії та формування особистості вчителя.  

Психолого-педагогічна характеристика учнів середнього та старшого шкільного 

віку. 

Соціальний розвиток особистості школяра: суть, завдання і засоби. 

Стимулювання і мотивація навчальної діяльності. 

Суть процесу виховання, його структура, діалектика і рушійні сили.  

Суть процесу навчання, його двосторонній характер та структура. Функції навчання. 

Структура процесу засвоєння знань. 

Суть та види внутрішньошкільного контролю. 

Управління і керівництво освітою і школою. Органи управління освітою. 

Фізичний розвиток особистості: завдання, засоби, форми і методи. 

Форми організації навчальної діяльності школярів на уроці, їх характеристика.  

Форми організації навчання в школі та їх характеристика. 

Поняття про дидактику, її основні категорії, теоретико-методологічну основу. 

Внесок Я.А.Коменського у розвиток дидактики. 

Виховання громадянської культури школяра. Національно-патріотичне виховання 

учнів в школі. 

Духовний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання школярів. 

Системи навчання, історія становлення і розвитку. Сучасні системи навчання. 
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