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Вступ
Фундаментальні  властивості живого. Рівні організації життя (молекулярний, клітинний,

організмовий, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний) та їх характерні риси. Методи
досліджень  в  біології  (порівняльно-описовий,  експериментальний,  моделювання,  моніторинг,
екологічної  індикації).  Значення  біологічних  досліджень  у  житті  людини.  Міждисциплінарні
зв’язки біології та екології.

І. Молекулярний рівень організації життя
І.1. Елементний хімічний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їхнім

вмістом  в  організмах  (макроелементи  (в  тому  числі  органогенні  елементи),  мікроелементи).
Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів
(I, F, Fe, Ca, К) та способи усунення їх нестачі. 

І.2. Неорганічні сполуки в організмах. Роль води, солей, неорганічних кислот та інших
неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні, гідрофобні та амфіфільні сполуки.

І.3. Органічні сполуки в організмах. Будова, властивості і функції органічних сполук.
Поняття про біополімери (білки, полісахариди, нуклеїнові кислоти) та їх мономери. 

Вуглеводи:  моносахариди,  олігосахариди,  полісахариди.  Прості  та  складні
(глікопротеїди,  гліколіпіди)  вуглеводи.  Особливості  будови,  основні  властивості  та  функції
вуглеводів  в  організмах  живих  істот.  Ліпіди  (жири,  воски,  стероїди).  Прості  та  складні
(ліпопротеїди, гліколіпіди) ліпіди. Особливості будови, основні властивості та функції ліпідів в
організмах. 

Білки:  особливості  будови.  Амінокислоти,  пептиди  та  поліпептиди.  Рівні  структурної
організації  (конформації)  білків:  первинний,  вторинний,  третинний,  четвертинний.  Білки
глобулярні  та  фібрилярні.  Прості  та  складні  (глікопротеїди,  ліпопротеїди,  нуклеопротеїди)
білки. Властивості білків (денатурація, ренатурація, деструкція). Функції білків у живих істотах.
Ферменти,  їх  будова,  властивості  та  застосування  у  господарській  діяльності  людини.
Нуклеїнові  кислоти.  Будова  нуклеотидів.  Будова  та  функції  ДНК.  Поняття  про  принцип
комплементарності.  Поняття про ген. Екзонно-інтронна модель будови генів еукаріотів.  Гени
структурні (білкові) і регуляторні.  Властивості  ДНК (здатність до денатурації  та ренатурації,
реплікації та репарації). РНК та її типи. Функції різних типів РНК (мРНК (іРНК), рРНК, тРНК,
ферментативна  РНК  (рибозими)).  АТФ,  поняття  про  макроергічний  зв’язок.  Роль  АТФ  в
енергетичному  обміні.  Біологічно  активні  речовини  (вітаміни,  гормони,  нейрогормони,
фітогормони, алкалоїди, фітонциди), їх біологічна роль.

ІІ. Клітинний рівень організації життя
ІІ.1.  Організація  клітин. Сучасна  клітинна  теорія  (її  положення,  учені  –  автори

клітинної  теорії).  Сучасні  методи  дослідження  клітин  (світлова  та  електронна  мікроскопія,
культури клітин, методи мічених атомів). 



Оболонка  клітин.  Клітинні  мембрани,  їх  хімічний  склад,  структура,  властивості  та
основні  функції.  Транспорт  речовин  через  клітинні  мембрани  (активний  та  пасивний).
Надмембранні  комплекси  (клітинна  оболонка  клітин  рослин  та  грибів,  глікокалікс  клітин
тварин).  Підмембранні  комплекси  (пелікула  клітин  одноклітинних  тварин,  цитоскелет),  їх
будова та функції. Цитоплазма та її компоненти: цитозоль, органели та включення. Будова та
функції  основних  органел  клітини.  Одномембранні  органели:  ендоплазматична  сітка,  апарат
Гольджi,  лізосоми,  вакуолі  (травні,  скоротливі,  вакуолі  з  клітинним  соком).  Двомембранні
органели: мітохондрії,  пластиди та їх типи (лейкопласти, хромопласти, хлоропласти; можливі
варіанти  взаємоперетворення  пластид).  Автономія  мітохондрій  та  хлоропластів  у  клітині.
Рибосоми.  Клітинний  центр.  Органели  руху  (псевдоподії,  джгутики,  війки).  Ядро  (ядерна
оболонка, ядерця, ядерний сік (нуклеоплазма)). Поняття про каріотип (гаплоїдний, диплоїдний,
поліплоїдний).  Хромосоми,  особливості  їх  будови  та  хімічного  складу.  Гомологічні  та
негомологічні  хромосоми.  Аутосоми  та  статеві  хромосоми  (гетерохромосоми).  Особливості
каріотипу людини. Клітинні включення. Порівняльна характеристика організації клітин рослин,
грибів та тварин.

ІІ.2. Поділ клітин. Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази. Мейоз та його фази.
Кон'югація  гомологічних  хромосом.  Кросинговер.  Біологічне  значення  мітотичного  та
мейотичного поділу клітин. Місце мейозу в життєвому циклі різних груп еукаріотів. 

ІІ.3.  Обмін  речовин  та  перетворення  енергії. Обмін  речовин  (метаболізм),  його
характеристика. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму. Пластичний (катаболізм,
асиміляція)  та  енергетичний  (анаболізм,  дисиміляція)  обміни.  Взаємозв’язок  процесів
пластичного та енергетичного обмінів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні), гетеротрофні та
міксотрофні організми. 

Етапи  перетворення  енергії  в  організмі:  підготовчий,  анаеробний  (безкисневий)  та
аеробний  (кисневий).  Аеробне  та  анаеробне  дихання.  Поняття  про  процеси  гліколізу.
Енергетичний баланс різних етапів енергетичного обміну.

Процеси  пластичного  обміну.  Біосинтез  білків  та  його  етапи.  Генетичний  код  і  його
властивості. Кодон, антикодон, старт-кодон, стоп-кодони. Транскрипція. Трансляція та її етапи.
Поняття про реакції матричного синтезу. 

Фотосинтез.  Основні  процеси,  що  відбуваються  у  світловій  та  темновій  фазах
фотосинтезу. Значення фотосинтезу для існування біосфери. Поняття про космічну роль рослин.

ІІІ.  Неклітинні  форми життя:  віруси,  пріони,  віроїди. Порівняльна  характеристика
вірусів,  віроїдів,  пріонів.  Особливості  їхньої  організації  та  функціонування.  Захворювання
людини, які викликають пріони. Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Поняття про
прості та складні віруси. Гіпотези походження вірусів. Шляхи проникнення вірусів в організми
рослин, тварин та людини. Проникнення вірусів у клітини. Вплив вірусів на організм хазяїна.
Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у генетичній інженерії та біологічних
методах боротьби зі шкідливими видами.

IV. Організмовий рівень організації життя
IV.1. Поняття про біорізноманіття. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

Сучасна  система  органічного  світу.  Систематика  –  наука  про  різноманітність  організмів.
Сучасні  принципи  наукової  систематики;  основні  таксономічні  одиниці,  які  застосовують  у
систематиці  організмів.  Вид  як  основна  систематична  одиниця.  Критерії  виду.  Біологічна
концепція виду. Поняття про філогенетичну систематику. 

IV.2. Прокаріоти. Прокаріотичні організми (археї та бактерії). Особливості організації та
функціонування  їх  клітин.  Характеристика  процесів  життєдіяльності  прокаріотів  (живлення
автотрофне  (фото-  та  хемосинтез)  та  гетеротрофне),  дихання  (аеробне  та  анаеробне),
розмноження (поділ та брунькування клітин), спороутворення, інцистування, обмін спадковою
інформацією.  Взаємозв’язки  прокаріотів  з  іншими  організмами  (мутуалізм,  коменсалізм,
паразитизм).  Різноманітність  та роль прокаріотів  у природі  та житті  людини.  Хвороботворні
бактерії та захворювання людини, що ними викликаються. 



IV.3.  Рослини. Загальна  характеристика  рослин.  Особливості  організації  та  процесів
життєдіяльності  одноклітинних  та  багатоклітинних  водоростей.  Відділи  водоростей:  Зелені
(хламідомонада,  хлорела,  вольвокс, улотрикс,  спірогіра),  Діатомові,  Бурі (ламінарія),  Червоні
(порфіра, філофора). 

Вищі  рослини.  Особливості  будови  клітин  та  тканин  (покривні  (епідерма  (шкірка),
корок),  твірні  (меристема),  основні  (паренхіма),  механічні,  провідні  (ксилема  та  флоема)).
Поняття про судинно-волокнисті пучки. 

Вегетативні органи рослин. Корінь та його функції. Види коренів (головний, додаткові,
бічні).  Коренева  система  та  її  типи  (стрижнева,  мичкувата).  Зони  кореня  та  їх  функції.
Внутрішня  будова  кореня  (на  прикладі  зони  кореневих  волосків).  Видозміни  кореня
(коренеплоди, бульбокорені, дихальні, опорні, чіпкі, повітряні, корені – присоски), їх біологічне
значення. 

Пагін та його функції. Брунька – зачатковий пагін. Будова бруньки. Різновиди бруньок за
розташуванням  на  пагоні  (верхівкова  та  бічні)  та  за  будовою  (вегетативні  та  генеративні).
Будова  пагона:  стебло  та  листки.  Галуження  пагона,  формування  крони.  Видозміни  пагона:
підземні (кореневище, підземна стеблова бульба, цибулина, бульбоцибулина) та надземні (вуса,
вусики,  надземна  стеблова  бульба,  колючки).  Стебло  та  його  функції.  Внутрішня  будова
дерев’янистого  стебла.  Листок:  його  будова  та  функції  (фотосинтез,  випаровування  води
(транспірація),  дихання).  Видозміни  листа  (вусики,  колючки,  лусочки,  листки  комахоїдних
рослин). Листопад та його значення в житті рослин. 

Життєві  функції  рослин:  живлення  (мінеральне  та  повітряне  (фотосинтез)),  дихання,
транспірація. Переміщення речовин по рослині. Подразливість та рухи рослин (тропізми, настії,
нутації). Регуляція життєвих функцій рослин за допомогою фітогормонів.

Генеративні органи покритонасінних рослин. Будова і функції квітки. Квітки одностатеві
та двостатеві, голі, з простою та подвійною оцвітиною. Суцвіття, їх біологічне значення. Типи
суцвіть.  Запилення  та  його  різновиди  (самозапилення  та  перехресне  запилення);  основні
способи  перехресного  запилення  (за  допомогою  вітру,  комах),  адаптації  до  них  рослин.
Подвійне запліднення у квіткових рослин, його біологічне значення.

Насінина  та  плід:  будова  і  функції.  Утворення  насінини  та  плоду.  Типи  плодів:  сухі
(сім’янка, зернівка, горіх, біб, коробочка, стручок, стручечок), соковиті (прості (кістянка, ягода,
яблуко),  збірні  (збірна  кістянка,  суничина),  супліддя.  Період  спокою  та  умови  проростання
насінини.  Нестатеве  розмноження  рослин:  спорами,  пагонами  (їхніми  частинами  та
видозмінами). 

Поняття  про  життєвий  цикл  вищих  рослин  (чергування  нестатевого  (спорофіт)  та
статевого (гаметофіт) поколінь). 

Різноманітність вищих рослин. Відділи Мохоподібні (зозулин льон (політрих), сфагнум),
Плауноподібні  (плаун  булавоподібний),  Хвощеподібні  (хвощ  польовий),  Папоротеподібні
(щитник  чоловічий),  Голонасінні  (клас  Хвойні:  сосна  звичайна),  Покритонасінні  (класи
Однодольні  (родини  Лілійні,  Цибулеві,  Злакові)  та  Дводольні  (родини  Капустяні,  Розові,
Пасльонові,  Бобові,  Айстрові).  Загальна  характеристика  та  особливості  поширення  рослин
різних таксонів.

Рослинні  угруповання  –  фітоценози,  їх  типи  (ліси,  луки,  степи,  болота,  агроценози).
Ярусність надземна та підземна. Життєві форми вищих рослин, їх характеристика.

IV.4.  Гриби.  Лишайники. Загальна  характеристика  грибів.  Особливості  будови  та
процесів життєдіяльності (живлення, розмноження) на прикладі шапинкових, цвілевих грибів
(пеніцил,  мукор) та дріжджів.  Гриби-паразити рослин (трутовики,  борошнисто-росяні,  сажки,
ріжки). 

Значення  грибів  у  природі  та  житті  людини.  Симбіоз  з  кореневою  системою  рослин
(мікориза).  Гриби  їстівні  та  отруйні.  Використання  грибів  у  харчовій  промисловості  та
фармакології. Гриби як агенти біопошкоджень (цвілеві гриби). 

Лишайники  як  асоціації  справжніх  грибів  з  фотосинтезуючими  організмами
(водоростями  та  ціанобактеріями).  Будова  та  особливості  життєдіяльності  (живлення,
розмноження) лишайників. Значення лишайників у природі та житті людини.



IV.5.  Тварини. Загальна  характеристика  тварин.  Особливості  організації  тваринних
клітин. 

Одноклітинні  тварини  (твариноподібні  протисти).  Вільноживучі  види  –  мешканці
прісних водойм (амеба протей, арцела звичайна, евглена зелена, інфузорія-туфелька). Морські
одноклітинні  тварини  (форамініфери,  радіолярії).  Особливості  будови  та  процесів
життєдіяльності  (живлення,  дихання,  виділення,  осморегуляція,  рух,  подразливість,
розмноження,  інцистування).  Паразити  людини  (дизентерійна  амеба,  малярійний  плазмодій).
Особливості  біології.  Захворювання  людини,  що  ними  викликаються  (амебна  дизентерія,
малярія). 

Багатоклітинні тварини. Тип Губки – первинні багатоклітинні тварини, що перебувають
на  дотканинному  рівні  організації.  Загальна  характеристика  типу.  Особливості  будови
(диференціація  клітин  та  основні  їх  типи,  формування  шарів  клітин  та  скелету)  та  процесів
життєдіяльності (живлення, розмноження; на прикладі бодяги). Роль у природі та житті людини.

Справжні багатоклітинні тварини: формування тканин та органів. Системи органів. Типи
порожнини тіла (первинна, вторинна, змішана). Подразливість та типи руху. Регуляція функцій
у багатоклітинних тварин (нервова та гуморальна).  Особливості поведінки тварин. Поведінка
вроджена та набута. Поняття про рефлекси (безумовні та умовні) та інстинктивну поведінку. 

Тип  Жалкі,  або  Кишковопорожнинні.  Загальна  характеристика  типу.  Різноманітність
жалких (медузи та поліпи). Особливості будови та процесів життєдіяльності (на прикладі гідри
та медузи аурелії). Роль жалких у природі та житті людини. 

Тип  Плоскі  черви.  Загальна  характеристика  типу.  Війчасті  черви  (турбелярії)  –
вільноживучі організми (молочно-біла планарія). Різноманітність паразитичних плоских червів:
класи Сисуни (печінковий та котячий сисуни) та Стьожкові черви (бичачий та свинячий ціп’яки,
ехінокок,  стьожак  широкий);  особливості  поширення,  будови  та  процесів  життєдіяльності;
цикли розвитку. 

Тип  Нематоди,  або  Круглі  черви.  Загальна  характеристика  типу.  Різноманітність
паразитичних нематод (аскарида людська, гострик, трихінела), особливості поширення, будови
та процесів життєдіяльності; цикли розвитку. Захворювання, що ними викликаються.

Гельмінтологія  –  наука  про  паразитичних  червів.  Пристосованість  гельмінтів  до
паразитичного способу життя. Шкода, якої гельмінти завдають організму хазяїна. Профілактика
захворювань, що викликаються гельмінтами. 

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу (особливості будови та
процесів  життєдіяльності;  середовища  існування).  Різноманітність  кільчастих  червів:  класи
Багатощетинкові черви (нереїс),  Малощетинкові  черви (дощовий черв’як,  трубочник),  П’явки
(медична п’явка). Роль кільчастих червів у природі та житті людини. 

Тип  Членистоногі.  Загальна  характеристика  типу  (особливості  будови  та  процесів
життєдіяльності;  середовища  існування).  Різноманітність  членистоногих.  Ракоподібні
(середовища існування; особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі річкового
рака).  Роль  у  природі  та  житті  людини.  Павукоподібні  (середовища  існування;  особливості
будови  та  процесів  життєдіяльності  на  прикладі  павука-хрестовика).  Різноманітність
павукоподібних  (павуки,  кліщі);  роль  у  природі  та  житті  людини.  Комахи  (середовища
існування;  особливості  будови  та  процесів  життєдіяльності  на  прикладі  таргана).
Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки комах. Типи розвитку (з повним та
неповним  перетворенням).  Різноманітність  комах  (ряди  Прямокрилі,  Твердокрилі  (Жуки),
Перетинчастокрилі,  Лускокрилі  (Метелики),  Двокрилі;  їх  характерні  риси,  роль у природі  та
житті людини). Паразитичні та кровосисні комахи (блохи, воші, комарі, ґедзі, оводи). Збудники
захворювань людини, яких вони переносять. 

Тип  Молюски,  або  М’якуни.  Загальна  характеристика  типу  (особливості  будови  та
процесів  життєдіяльності;  середовища  існування).  Різноманітність:  класи  Черевоногі
(виноградний слимак),  Двостулкові  (беззубки,  перлівниці),  Головоногі  (кальмари,  каракатиці,
восьминоги); середовища існування, характерні риси будови. Роль молюсків у природі та житті
людини. 

Тип  Хордові.  Загальна  характеристика  типу  (особливості  будови  та  процесів
життєдіяльності;  середовища  існування).  Різноманітність  хордових.  Підтип  Безчерепні.  Клас



Головохордові.  Особливості  зовнішньої  та внутрішньої  будови,  процесів  життєдіяльності  (на
прикладі ланцетника європейського). 

Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Особливості
будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль у природі
та житті людини. Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів
життєдіяльності (на прикладі окуня річкового). Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про
нащадків. Різноманітність кісткових риб (ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні,
Окунеподібні,  Коропоподібні;  надряди  Кистепері  та  Дводишні;  характеристика  та  типові
представники). Роль у природі та житті людини. Промисел риб. Штучне розведення риб. 

Клас Амфібії, або Земноводні. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів
життєдіяльності  (на прикладі  жаби).  Різноманітність земноводних:  ряди Безхвості,  Безногі  та
Хвостаті. Особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. 

Клас  Рептилії,  або Плазуни.  Особливості  зовнішньої  та  внутрішньої  будови,  процесів
життєдіяльності  (на  прикладі  ящірки).  Пристосованість  плазунів  до  життя  на  суходолі.
Різноманітність  плазунів:  ряди  Лускаті,  Черепахи,  Крокодили;  особливості  організації,
представники, роль у природі та житті людини. 

Клас Птахи.  Особливості  зовнішньої  та внутрішньої  будови,  процесів  життєдіяльності
(на прикладі голуба). Птахи – теплокровні тварини. Пристосованість птахів до польоту. Сезонні
явища  у  житті  птахів.  Осілі,  кочові  та  перелітні  птахи.  Перельоти  птахів  та  способи  їх
дослідження.  Будова  яйця  птахів  та  його  інкубація.  Птахи  виводкові  та  нагніздні.
Різноманітність  птахів:  надряди  Безкілеві,  Пінгвіни,  Кілегруді  (ряди  Дятли,  Куроподібні,
Гусеподібні,  Соколоподібні,  Совоподібні,  Лелекоподібні,  Журавлеподібні,  Горобцеподібні);
особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Птахівництво.

Клас Ссавці. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності
(на  прикладі  кроля  або  пацюка).  Особливості  розмноження  і  розвитку.  Поведінка.  Сезонні
явища  у  житті  ссавців.  Різноманітність  ссавців.  Першозвірі  –  яйцекладні  ссавці.  Сумчасті.
Плацентарні  ссавці:  ряди Комахоїдні,  Рукокрилі,  Гризуни,  Хижі,  Китоподібні,  Парнокопитні,
Непарнокопитні,  Примати;  особливості  організації,  представники,  роль  у  природі  та  житті
людини. Тваринництво.

ІV.6. Людина. Організм людини як біологічна система.  Науки, які вивчають організм
людини. Тканини організму людини (епітеліальні,  нервові, м’язові, внутрішнього середовища
(кров,  сполучні,  скелетні)),  їх  будова  і  функції.  Органи.  Поняття  про  фізіологічні  та
функціональні системи органів. 

Обмін  речовин  та  перетворення  енергії  в  організмі  людини.  Харчування:  харчові  та
енергетичні  потреби  людини.  Поняття  про  раціональне  (збалансоване)  харчування.  Харчові
продукти,  їхній  склад.  Функціональне  значення  для  організму  білків,  жирів,  вуглеводів,
вітамінів, води і мінеральних речовин.

Будова та функції органів травлення. Будова і функції зубів. Кишечник та його відділи;
травні  залози.  Травлення  у  ротовій  порожнині,  шлунку,  кишечнику.  Пристінкове  травлення.
Всмоктування.  Регуляція  процесів  травлення.  Роль  ферментів  та  вітамінів  в  обміні  речовин.
Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози.

Значення  дихання.  Дихальна  система:  будова  і  функції  органів  дихання.  Процеси
газообміну у легенях та тканинах. Дихальні рухи: процеси вдиху та видиху. Нейрогуморальна
регуляція  дихальних  рухів.  Поняття  про  життєву  ємність  легень.  Склад  вдихуваного,
видихуваного та альвеолярного повітря. 

Голосовий апарат та його функціонування. 
Внутрішнє середовище організму людини (кров, лімфа, тканинна (міжклітинна) рідина),

його значення для підтримання гомеостазу.  Склад і функції  крові:  плазма, формені елементи
(еритроцити, лейкоцити та тромбоцити). Групи крові (система АВО). Поняття про резус-фактор.
Принципи переливання крові. Зсідання крові. Кровотворення та анемія.

Будова кровоносної та лімфатичної систем. Кровообіг та його регуляція. Будова серця.
Властивості серцевого м’яза (автоматія серця). Серцевий цикл та його фази. Робота серця та її
регуляція. Кровоносні судини (артерії,  вени та капіляри), їх будова і функції.  Велике та мале
кола кровообігу. Артеріальний тиск. Лімфа, її склад. Лімфатична система її будова та функції. 



Імунітет, його види (штучний та природний, клітинний та гуморальний, специфічний і
неспецифічний). Імунна система, її склад та особливості функціонування. Механізми взаємодії
системи антиген-антитіло Алергічні реакції організму. 

Будова і функції сечовидільної системи. Будова та функції нирок. Нефрон як структурно-
функціональна одиниця нирок. Процеси утворення та виведення сечі, їх регуляція. Роль нирок у
здійсненні водно-сольового обміну

Будова та функції шкіри. Роль шкіри у виділенні продуктів метаболізму. Терморегуляція
та роль шкіри у цих процесах.

Опорно-рухова  система  її  будова  та  функції.  Значення    опорно-рухової  системи.
Хімічний  склад,  будова,  ріст  і  типи  з’єднання  кісток.  Будова  скелета;  особливості  скелета
людини,  зумовлені  прямоходінням  М’язові  тканини.  Будова  та  функції  скелетних  м’язів.
Основні  групи  скелетних  м’язів.  Механізм  скорочення  м’язів.  Робота,  тонус,  сила  та  втома
м’язів. Регуляція рухової активності.

Регуляторні  системи  організму  людини.  Взаємодія  регуляторних  систем  організму.
Основні  механізми  нервової  і  гуморальної  регуляції  фізіологічних  функцій  організму.
Гуморальна регуляція. Ендокринна система та її будова. Ендокринні залози (залози внутрішньої
та змішаної секреції). Гормони та нейрогормони, їх вплив на процеси життєдіяльності. Функції
залоз внутрішньої та змішаної секреції, наслідки їх порушення. 

Нервова  регуляція  життєвих  функцій.  Рефлекторний  принцип  діяльності  нервової
системи.  Рефлекторна  дуга,  її  складові  та  функціонування.  Відмінності  між  нервовою  і
гуморальної  регуляцією  фізіологічних  функцій  організму.  Нервова  система:  центральна  та
периферична. Будова та функції спинного та головного мозку. 

Вегетативна  нервова  система  (симпатична  та  парасимпатична).  Вплив  вегетативної
нервової системи на діяльність організму. 

Сенсорні системи. їх будова та функції. Органи чуття як периферичні частини сенсорних
систем.  Рецептори,  їх  типи.  Сенсорні  системи  зору,  слуху,  рівноваги,  нюху,  смаку,  дотику,
температури, болю. Будова та функції органів зору, слуху та рівноваги. Сприйняття зображення
предметів,  світла,  кольорів,  звуків  та  рівноваги  тіла,  смаку,  запахів,  дотику  тощо.  Роль
сенсорних систем у забезпеченні зв’язку організму із зовнішнім середовищем.

Вища  нервова  діяльність  людини  та  її  основні  типи.  Нервові  процеси  (збудження,
гальмування), їх показники (сила, рухливість, урівноваженість).  Безумовні і умовні рефлекси,
інстинкти.  Утворення  умовних  рефлексів.  Формування  тимчасових  нервових  зв'язків,  їх
значення для формування умовних рефлексів.  Гальмування умовних рефлексів.  Поняття  про
динамічний  стереотип.  Фізіологічні  основи  мовлення.  Перша  і  друга  сигнальні  системи.
Мислення і свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, навчання, пам'ять та її види, емоції. Поняття
про  особистість.  Типи  темпераменту.  Характер.  Обдарованість,  здібності.  Сон  як
функціональний стан організму, його значення. Поняття про біоритми.

 Поняття про біосоціальну природу людини. Особливості репродукції людини. Функції
статевих залоз людини. Будова статевих клітин людини. Первинні та вторинні статеві ознаки.
Періоди  онтогенезу  людини.  Розвиток  зародка  і  плода;  функції  плаценти.  
Розвиток дитини після народження. Досягнення сучасної репродуктивної медицини.

ІV.7.  Розмноження  організмів.  Індивідуальний  розвиток  організмів. Форми
розмноження організмів (нестатеве, статеве). Способи нестатевого розмноження одноклітинних
(поділ  клітин  навпіл,  множинний  поділ  клітин,  брунькування,  спороутворення)  і
багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення, поліембріонія). 

Статеве  розмноження.  Процеси  формування  статевих  клітин  (гаметогенез).  Етапи
гаметогенезу у ссавців (фази розмноження, росту, дозрівання та формування). Запліднення та
його  форми  (зовнішнє  та  внутрішнє  запліднення  у  тварин).  Запліднення  –  одне  з  джерел
комбінативної  мінливості  організмів.  Роздільностатеві  та  гермафродитні  тварини,  одно-  та
дводомні  рослини.  Партеногенез.  Кон’югація  –  форма  статевого  процесу  в  різних  групах
еукаріотів. 

Онтогенез.  Періоди  індивідуального  розвитку  тварин  і  рослин  (зародковий  та
післязародковий). Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у хордових тварин
(періоди дроблення, утворення бластули, морули, гаструли та нейрули). Процеси диференціації



клітин,  утворення  тканин  (гістогенезу)  та  органів  (органогенезу)  у  вищих  рослин  та
багатоклітинних  тварин.  Явище  взаємодії  частин  зародка,  що  розвивається  (явище
ембріональної індукції). 

Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи у тварин (прямий та
непрямий);  етапи  постембріонального  розвитку  у  людини.  Особливості  післязародкового
розвитку  у рослин.  Ріст,  його типи.  Регуляція  процесів  росту і  розвитку у  тварин і  рослин.
Стовбурові  клітини,  їх  роль  у  забезпеченні  процесів  росту,  розвитку  та  регенерації.  Форми
регенерації у рослин і тварин (фізіологічна та репаративна).

Життєві цикли еукаріотів: прості та складні.  Чергування різних поколінь у життєвому
циклі тварин та рослин.

ІV.8.  Спадковість  і  мінливість. Генетика  –  наука  про  закономірності  спадковості  і
мінливості  організмів.  Методи  генетичних  досліджень.  Основні  поняття  генетики:  гени
(структурні  та  регуляторні),  алельний  ген,  локус,  ознаки  кількісні  та  якісні,  гомозигота,
домінантний і рецесивний стани ознак, гомо- та гетерозигота, геном, генотип, генофонд, фен,
фенотип,  чисті  лінії,  гібриди.  Типи  схрещувань  організмів  (моно-,  ди-  та  полігібридне).
Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем (закони одноманітності гібридів першого
покоління  (закон  домінування),  розщеплення,  незалежного  комбінування  ознак),  їх
статистичний  характер.  Закон  чистоти  гамет.  Методи  перевірки  генотипу  гібридних  особин
(аналізуюче  схрещування).  Проміжний  характер  успадкування  (неповне  домінування).
Кодомінування  (на  прикладі  визначення  груп  крові  людини).  Зчеплене  успадкування.
Хромосомна теорія спадковості.  Поняття про гомо- та гетерогаметну стать. Генетичні основи
визначення статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадкування,
зчеплене зі статтю. Геном – інтегрована система, сформована в процесі еволюції. Множинна дія
генів. Взаємодія неалельних генів та її типи (епістаз, комплементарність, полімерія). Організація
геному у різних груп еукаріотів.  Цитоплазматична (позахромосомна) спадковість та її  роль у
формуванні фенотипу. Експресія генів. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

Модифікаційна  (неспадкова)  мінливість,  її  властивості  і  статистичні  закономірності.
Норма  реакції.  Варіаційний  ряд  та  варіаційна  крива.  Спадкова  мінливість  та  її  види:
комбінативна і мутаційна. Джерела комбінативної мінливості. Мутації та їхні властивості. Типи
мутацій (геномні, хромосомні, точкові; мутації  соматичні та генеративні). Мутагенні фактори
(фізичні, хімічні та біологічні). Спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. 

Закон  гомологічних  рядів  спадкової  мінливості,  його  значення  для  селекції  та
систематики.  

Генетика  людини.  Особливості  організації  спадкового  матеріалу  людини.  Методи
дослідження  спадковості  людини.  Типи  успадкування  ознак  у  людини  (повне  та  неповне
домінування,  кодомінування;  аутосомно-рецесивне  та  аутосомно-домінантне,  зчеплене
успадкування, успадкування зчеплене зі статтю). Сучасний стан досліджень геному людини.

Спадкова та неспадкова мінливість людини. Типи мутацій, які спостерігають у людини.
Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів. Сучасні завдання медичної генетики.
Спадкові захворювання і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю; їх причини.
Генетичне консультування. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. 

ІV.9.  Селекція  та  біотехнологія. Завдання  і  методи  селекції.  Застосування  методів
генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Поняття про сорт рослин, породу тварин, штам
мікроорганізмів.  Штучний  добір,  його  форми.  Системи  схрещувань  організмів:
внутрішньовидова  гібридизація  (споріднене  (інбридинг),  і  неспоріднене  (аутбридинг)
схрещування),  міжвидова  (віддалена)  гібридизація,  їх  генетичні  та  біологічні  наслідки.
Гетерозис  та  його  генетичні  основи.  Особливості  селекції  рослин,  тварин,  мікроорганізмів.
Застосування поліплоїдії в селекції. Досягнення сучасної селекції.

Значення  для  планування  селекційної  роботи  вчення  М.І.  Вавилова  про  центри
різноманітності та походження культурних рослин, Райони одомашнення тварин. 

Сучасна  біотехнологія  та  її  основні  напрямки.  Застосування  досягнень  молекулярної
генетики,  молекулярної  біології  та  біохімії  у  біотехнології.  Застосування  біотехнологій  в
охороні навколишнього природного середовища;



Генетична та клітинна інженерія. Клонування організмів, його значення в господарстві
людини.  Поняття  про  генетично  модифіковані  (трансгенні)  організми  (ГМО).  Перспективи
використання генетично модифікованих організмів. 

V. Надорганізмові рівні організації життя. Предмет вивчення екології, її завдання та
методи. Зв’язки екології з іншими науками. 

V.1.  Екологічні фактори та їх класифікація: абіотичні,  біотичні,  антропогенні.  Поняття
про обмежуючі (лімітуючі) фактори. Закономірності впливу екологічних чинників на організми
та  їх  угруповання  (закон  оптимуму;  правила  екологічної  індивідуальності,  незалежності
адаптацій).  Екологічна  валентність  виду  (межі  толерантності  (витривалості)).  Еврибіонтні  та
стенобіонтні  організми.  Взаємодія  екологічних  факторів.  Принцип  єдності  організмів  та
середовища  мешкання.  Адаптації  та  їх  властивості.  Загальні  закономірності  формування
адаптацій.  Поняття  про  преадаптацію.  Поняття  про  спряжену  еволюцію  (коеволюцію)  та
коадаптації. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Життєві форми
тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. Адаптивні біологічні ритми біологічних
систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів (зовнішні та внутрішні,
добові,  місячні,  припливно-відпливні,  сезонні,  річні,  багаторічні).  Фотоперіодизм  та  його
адаптивне значення.

V.2.  Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове, їхні
характеристики.  Організм  живих  істот  як  особливе  середовище  існування.  Симбіоз  та  його
форми (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Форми паразитизму. 

Популяційна структура виду. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного
виду  до  існування  у  складі  екосистеми.  Характеристики  популяції  (чисельність,  густина,
народжуваність  та смертність).  Структура  популяції  (вікова,  просторова,  генетична,  статева).
Популяційні хвилі та їхній вплив на генофонд популяції.  Поняття про ємність середовища та
гомеостаз  популяції.  Механізми  регуляції  густоти  та  чисельності  популяцій.  Функціональна
роль популяцій в екосистемах.

V.3.  Екосистеми,  їх  характеристики,  склад  та  різноманіття.  Взаємозв’язки  між
популяціями  в  екосистемах.  Перетворення  енергії  в  екосистемах.  Поняття  про  продуцентів,
консументів  та  редуцентів.  Ланцюги живлення та їх  типи (пасовищні  (виїдання)  та детритні
(розкладення)). Поняття про трофічний рівень. Трофічна сітка. Правило екологічної піраміди.
Типи екологічних пірамід (чисел, біомаси, енергії). Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку
екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесійних процесів. Властивості
екосистем (цілісність, стійкість, здатність до самовідтворення та саморегуляції). Агроценози, їх
структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

V.4.  Біосфера  як  глобальна екосистема,  її  структура  та  межі.  Ноосфера –  новий стан
біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини. Вчення В. І. Вернадського про біосферу.
Вчення В. І. Вернадського про ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної
кризи. Жива речовина біосфери її властивості і функції. Кругообіг речовин (біогеохімічні цикли)
та  потоки  енергії  в  біосфері  як  необхідні  умови  її  існування.  Застосування  екологічних
закономірностей в практичній діяльності людини. 

V.5.  Сучасні  екологічні  проблеми у світі  та в Україні.  Міжнародне співробітництво у
галузі  охорони  природи.  Антропогенний  вплив  на  атмосферу,   гідросферу  та  ґрунти.
Антропогенний вплив на біорізноманіття. Поняття про Червону книгу (Червоні списки) та Чорні
списки. Зелена книга України. Природоохоронні території України (заповідники (біосферні та
природні),  заказники,  національні  та  ландшафтні  парки).  Поняття  про  екологічну  мережу.
Природоохоронне  законодавство  України.  Збереження  біорізноманіття  як  необхідна  умова
стабільності  біосфери.  Природоохоронне  законодавство  України.  Поняття  про  екологічне
мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

VІ. Історичний розвиток органічного світу
VІ.1. Основи еволюційного вчення. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж. Б.

Ламарка.  Ч.  Дарвін  та  основні  положення його еволюційної  теорії.  Сучасні  докази еволюції
біосфери. Біогенетичний закон та сучасні уявлення про нього. Філогенез. Філогенетичний ряд.



Поняття  про  дивергенцію,  конвергенцію  та  паралелізм.  Аналогічні  та  гомологічні  органи,
рудименти  та  атавізми.  Створення  синтетичної  теорії  еволюції  та  її  основні  положення.
Популяція  як  одиниця  еволюції.  Елементарні  фактори  еволюції:  мутаційний  процес,
популяційні хвилі, дрейф генів, ізоляція (географічна та екологічна). Види природного добору
(рушійний,  стабілізуючий,  розриваючий  (дизруптивний)).  Поняття  про  мікроеволюцію,
видоутворення та макроеволюцію. Способи видоутворення. Поняття про біологічний прогрес та
регрес.  Шляхи  досягнення  біологічного  прогресу:  ароморфоз,  ідіоадаптація  та  загальна
дегенерація. Співвідношення між основними шляхами еволюції.

Сучасний  синтез  даних  екології  та  еволюційного  вчення.  Біогеоценоз  як  середовище
еволюційних  процесів.  Сучасні  еволюційні  погляди  (гіпотези  адаптивного  компромісу,
перерваної  рівноваги,  неокатастрофізму,  сальтаціонізму).  Поняття  про  темпи  еволюції.
Біоценотичні кризи та їх значення в еволюції біосфери.

VІ.2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу. Виникнення життя на
Землі. Огляд основних концепцій виникнення життя на Землі (креаціонізм, гіпотези абіогенезу
та  біогенезу).  Поділ  геологічної  історії  Землі  на  ери,  періоди  та  епохи.  Розвиток  життя  в
архейську, протерозойську та  палеозойську ери. Основні еволюційні події  мезозойської  ери.
Розвиток життя у кайнозойську еру. Основні етапи еволюції людини. 


