
ВСТУП 
 

1. Біологія. 
2. Анотація навчальної дисципліни. Програму з біології на 2020–2021 
навчальний рік (зміст, структуру та логіку курсу) для слухачів вечірньої 
та денної (по суботах) форми навчання підготовчого відділення 
розроблено з урахуванням чинної програми зовнішнього незалежного 
оцінювання 2021 року  
(hhttttpp::////tteessttppoorrttaall..ggoovv..uuaa////wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001199//0011//PPRROOGGRRAAMMAA__22002200__BBIIOO--22--2266..ppddff)  

Матеріал програми розподілено за такими розділами:  
1. Вступ. Основні ознаки живого 
2. Молекулярний рівень організації життя 
3. Клітинний рівень організації життя 
4. Неклітинні форми життя 
5. Організмовий рівень організації життя 
6. Надорганізмові рівні організації життя 
7. Історичний розвиток органічного світу 

3. Тип. Дисципліна «Біологія» є нормативним курсом для слухачів 
підготовчого відділення, викладається упродовж І та ІІ семестру 
обсязі 230 акад. год., зокрема: теоретичні заняття – 108 год., контрольні 
роботи (тести) – 8 год., підсумкове тестування – 4 год.; самостійна робота – 
110 год. У курсі передбачено 3 тематичні розділи та 2 контрольні роботи. 
Завершується дисципліна підсумковим тестуванням. Формою підсумкового 
контролю є підсумкове тестування. 
4. Термін навчання – 8 місяців. 
5. Мета навчальної дисципліни: 
-  поглиблення рівня навчальних досягнень з біології учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання – 2021; 
-  систематизація знань з біології, ліквідація прогалин шкільної освіти, що 

можуть мати місце за рахунок варіативності програм з біології для 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

-  підготовка слухачів до складання зовнішнього незалежного оцінювання 
– 2021 з біології шляхом проміжних та підсумкового тестувань, що 
розроблені за зразком та з урахуванням специфікації зовнішнього 
незалежного оцінювання з біології 2020 року.  

Після завершення навчання випускники підготовчого відділення мають  
знати: 

- основні поняття, закономірності та закони, що стосуються будови, життя 
і розвитку організмів, єдність органічного світу; 

- особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, 
грибів, рослин, тварин та людини; 

- принципи структури та функціонування біологічних систем, їх 
індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами 
та середовищем; 
вміти: 
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- застосовувати знання під час пояснення біологічних явищ та процесів; 
- порівнювати біологічні об’єкти, явища та процеси; 
- виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати та 

обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах; 
- характеризувати розвиток еволюційного вчення та основні положення 

синтетичної теорії еволюції; 
- аналізувати, систематизувати та розкривати закономірності живої 

природи; 
- пояснювати загальні властивості живих систем та перспективи розвитку 

біосфери; 
- за визначений час (150 хвилин) розв’язувати тест.  
6. Попередні вимоги – повна  загальна  середня  освіта,,  навчання  вв  школі  
екстернів,,  навчання  вв  1111  класі.. 
7. Методи викладання – репродуктивний, проблемно-орієнтаційний.  
8. Методи оцінювання – поточні експрес-тестування, 2 проміжних та 
підсумковий тест.  
9. Мова викладання – українська. 
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1100..  Система оцінювання знань слухачів підготовчого відділення у 2020/2021 
навчальному році 

№ 
п/п тип завдань 

номери 
завдань у 

тесті 

кількість 
завдань 

цього типу 

оцінка за 
правильну 
відповідь, 

число балів 

макси-
мальна 

оцінка за 
даний 

тип 
завдань 

1 З вибором однієї 
правильної 
відповіді 

1–38 38 1 38 

2 На встановлення 
відповідності 
(логічні пари) 

39–46 8 1 – одна 
правильна 
відповідність 
(логічна пара) 
2 – дві правильні 
відповідності 
(логічні пари) 
3 – три 
правильні 
відповідності 
(логічні пари) 
4 – чотири 
правильні 
відповідності 
(логічні пари) 

32 

3 З вибором трьох 
правильних 
відповідей із трьох 
груп 
запропонованих 
варіантів відповідей 

47–50 4 1 – вказано 
правильно одну 
відповідь 
(цифру) із трьох 
можливих 
2 – вказано 
правильно дві 
відповіді 
(цифри) із трьох 
можливих 
3 – вказано 
правильно три 
відповіді 
(цифри) із трьох 
можливих 

12 

усього 82 тестових балів 
 

Шкала відповідності 
За 200 – бальною шкалою За національною шкалою 

185 – 200 відмінно 
160 – 184 добре 
140 – 159 

101 – 139 
задовільно 

0 – 100 не задовільно 
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1111..  Результати навчальної діяльності слухачів оцінюються за 200 – бальною 
шкалою. 
 

Таблиця перерахунку балів 0 – 82 – 200 
 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка  

100–200 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка  

100–200 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка  

100–200 
1 не склав 29 116 57 172 
2 не склав 30 118 58 174 
3 не склав 31 121 59 175 
4 не склав 32 124 60 176 
5 не склав 33 127 61 177 
6 не склав 34 130 62 179 
7 не склав 35 133 63 180 
8 не склав 36 136 64 181 
9 не склав 37 138 65 182 

10 не склав 38 141 66 183 
11 не склав 39 143 67 184 
12 не склав 40 145 68 186 
13 не склав 41 147 69 187 
14 не склав 42 149 70 188 
15 не склав 43 151 71 189 
16 не склав 44 153 72 190 
17 не склав 45 155 73 191 
18 не склав 46 157 74 192 
19 не склав 47 158 75 193 
20 не склав 48 160 76 194 
21 не склав 49 161 77 195 
22 100 50 163 78 196 
23 102 51 164 79 197 
24 104 52 166 80 198 
25 106 53 167 81 199 
26 108 54 168 82 200 
27 110 55 170   
28 113 56 171   
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 

 
Вступ. Методи наукового дослідження в біології 

 

ТЕМА 1. Предмет, методи та задачі біології. Рівні організації живої 
матерії ........................................................................................................(4 год.) 
Біологія як наука. Етапи розвитку біології. Рівні організації живої матерії. 
Основні методи біологічних досліджень. Наукові поняття в біології (факт, 
гіпотеза, теорія, закон). Проблеми пізнання суті життя. Основні ознаки 
живого. 
ТЕМА 2. Властивості живого організму. Хімічна організація клітини. 
Неорганічні речовини клітини...............................................................(4 год.)  
Особливості хімічного складу живих організмів. Співвідношення хімічних 
елементів у живій та неживій природі. Властивості води та її функції в 
організмі. Гідрофільні та гідрофобні сполуки. Солі та інші неорганічні 
речовини живих істот. 
 

Молекулярний рівень організації життя 
 

ТЕМА 3. Органічні сполуки клітини. Вуглеводи та ліпіди. Білки та 
нуклеїнові кислоти...................................................................................(4 год.) 
Органічні сполуки клітини та їхня загальна характеристика. Поняття про 
мономери і біополімери. Особливості будови, властивості та функції 
вуглеводів. Ліпіди: структура, властивості та функції.  
Будова і властивості амінокислот. Поняття про пептиди, поліпептиди і білки. 
Рівні структурної організації білків. Властивості та функції білків в організмі. 
Поняття про ферменти. Особливості будови, властивості та функції 
нуклеїнових кислот (ДНК та різних типів РНК). АТФ, її структура та функції 
в організмі. 
 

Клітинний рівень організації життя 
 

ТЕМА 4. Клітинна теорія. Будова клітин прокаріотів. Будова клітини 
еукаріотів Будова та функції ядра. Клітинний цикл ..........................(8 год.) 
Історія вивчення клітини. Клітинна теорія та її значення для розвитку 
біології. Методи цитологічних досліджень.  
Загальні уявлення про будову клітин прокаріотів та еукаріотів. Поняття про 
біологічні мембрани: їхня структура, властивості та основні функції. 
Плазматична мембрана та її функції. Надмембранні комплекси. Будова та 
функції глікокаліксу, клітинної стінки рослин, грибів та прокаріотів. 
Підмембранні комплекси. 
Цитоплазма та її компоненти. Поняття про матрикс цитоплазми, органели та 
клітинні включення. Рибосоми, органели руху, клітинний центр: особливості 



 6 

їхньої будови та функції. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, 
лізосоми, вакуолі, особливості їхньої будови та функцій. Мітохондрії, 
пластиди та їхні типи; особливості їхньої будови та функції. Можливість 
переходу одних типів пластид в інші. Поняття про автономію мітохондрій та 
хлоропластів у клітині.  
Ядро, особливості його будови та функцій. Особливості будови та хімічного 
складу хромосом. Поняття про каріотип. Значення стабільності каріотипу для 
існування виду. Одноядерні та багатоядерні клітини.  Диференціація ядер у 
клітині одноклітинних тварин.  
Загальні уявлення про клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази. 
Біологічне значення мітозу. Мейоз та його фази. Біологічне значення мейозу. 
 

Неклітинні форми життя 
 
ТЕМА 5. Віруси.........................................................................................(4 год.) 
Історія відкриття вірусів. Місце вірусів у системі органічного світу. 
Особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів. Механізми 
проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна, їхнє розмноження. Вплив 
вірусів на організм хазяїна. Роль вірусів у природі та житті людини. 
 

Організменний рівень організації життя 
 

ТЕМА 6. Обмін речовин у клітині. Енергетичний обмін ...................(4 год.) 
Загальні уявлення про обмін речовин та перетворення енергії в організмі. 
Поняття про асиміляцію та дисиміляцію, пластичний та енергетичний 
обміни. 
Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний 
(безкисневий) та аеробний (кисневий), їхнє біологічне значення. 
ТЕМА 7. Пластичний обмін в клітині. Біосинтез білків та нуклеїнових 
кислот. Фотосинтез та хемосинтез.........................................................(4 год.) 
Основні уявлення про пластичний обмін. Біосинтез білків та його етапи. 
Генетичний код і його властивості. Синтез нуклеїнових кислот, здатність 
молекул ДНК до самоподвоєння. Поняття про реакції матричного синтезу. 
Загальні уявлення про фотосинтез; основні реакції його світлової та темнової 
фаз. Особливості фотосинтезу в еукаріотів та прокаріотів. Значення 
фотосинтезу для існування біосфери. Хемосинтез та його значення.  
ТЕМА 8. Розмноження організмів. Етапи індивідуального розвитку 
організмів ..................................................................................................(4 год.) 
Нестатеве та вегетативне розмноження та його форми у одноклітинних та 
багатоклітинних організмів, їхнє біологічне значення. Статеве розмноження 
та його форми. Види статевого процесу. Кон’югація, її біологічне значення. 
Будова та процеси формування статевих клітин. Запліднення та його форми. 
Партеногенез як одностатеве розмноження та його біологічне значення. 
Явище поліембріонії та його біологічне значення.  
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Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості онтогенезу тварин. 
Зародковий (ембріональний) період розвитку. Дробіння та утворення 
бластули. Утворення гаструли. Процеси гістогенезу та органогенезу. 
Післяембріональний (постембріональний) розвиток, його типи і етапи у 
тварин. Прямий і непрямий розвиток. Повне (метаморфоз) та неповне 
перетворення. Прості та складні життєві цикли. 
ТЕМА 9. Генетика. Закономірності спадковості, встановлені Менделем. 
Відхилення від кількісних співвідношень, встановлених Менделем
.....................................................................................................................(4 год.) 
Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. 
Основні генетичні поняття: ген, алель, рецесивність, домінантність, 
мінливість, спадковість, геном, генотип, фенотип, гомо- та гетерозигота.  
Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем: закон одноманітності 
гібридів першого покоління (закон домінування), закон розщеплення ознак, 
закон незалежного комбінування станів ознак. Статистичний характер 
законів спадковості Г.Менделя та їхні цитологічні основи. Закон чистоти 
гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. 
Неповне домінування та кодомінування, летальні алелі, зчеплене 
успадкування. 
Генотип як цілісна система. Молекулярна структура гена. Організація геному 
у різних груп організмів. Співвідношення ген – ознака. Взаємодія генів та її 
типи. Множинна дія генів. Цитоплазматична спадковість та її біологічне 
значення. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

 
ТЕМА 10. Спадкова та неспадкова мінливість організмів. Основи 
селекції та біотехнології ..........................................................................(4 год.) 
Роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу. 
Модифікаційна (неспадкова) мінливість та її властивості. Статистичні 
закономірності модифікаційної мінливості. Спадкова мінливість та її види. 
Комбінативна мінливість та її джерела. Мутаційна мінливість. 
Завдання сучасної селекції. Основні методи селекції. Поняття про сорт, 
породу та штам. Штучний добір та його форми. Системи схрещувань 
організмів та їхні генетичні наслідки. Явище гетерозису, його причини та 
біологічне значення. Віддалена гібридизація. Подолання стерильності 
міжвидових гібридів. 
ТЕМА 11. Тканини людського організму. Органи та системи органів...(4 год.) 
Організм людини як цілісна біологічна система. Будова і властивості клітин 
людини, їхній хромосомний набір. Тканини людського організму. Органи, 
фізіологічні та функціональні системи органів. Внутрішнє середовище 
організму: кров, тканинна рідина, лімфа. Гомеостаз, шляхи його 
забезпечення. 
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ТЕМА 12. Гуморальна та нервова регуляція фізіологічних процесів....(4 год.) 
Поняття про гормони та залози внутрішньої секреції. Ендокринна система. 
Нервова система, її значення в регуляції та узгодженні функцій організму 
людини, його взаємодії з навколишнім середовищем. Будова та види 
нейронів. Нерви та нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової 
системи. Поняття про нервовий імпульс та механізм його передачі. Рефлекси 
безумовні та умовні. Рефлекторна дуга. Поділ нервової системи на 
центральну і периферичну частини. Будова та функції соматичного та 
вегетативного відділів нервової системи. Будова та функції спинного мозку. 
Головний мозок, будова та функції його відділів. Кора великих півкуль та її 
функції. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. 
ТЕМА 13. Опорно-рухова система. Склад та функції крові.  Кровоносна 
та лімфатична системи............................................................................(8 год.) 
Будова скелету людини. 
Кров та кровообіг. Склад  і функції крові. Плазма крові, її хімічний склад та 
властивості. Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи 
крові та резус-фактор.  
Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений та набутий. 
Механізми формування імунітету. Поняття про антиген та антитіло. Алергія 
як підвищена чутливість організму до певних чинників. Поняття про імунну 
пам’ять.  
Система кровообігу. Будова та робота серця людини. Особливості будови та 
функціонування серцевого м’яза. Автоматія серця. Нейрогуморальна 
регуляція серцевого циклу. 
Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів) та їхніх систем 
(великого і малого кіл кровообігу). Рух крові по судинах, кров’яний тиск у 
них. Діагностичне значення і методи вимірювання пульсу, верхнього 
(систолічного) і нижнього (діастолічного) артеріального тиску. 
Нейрогуморальна регуляція кровообігу. 
ТЕМА 14. Будова дихальної системи. Регуляція дихання. Будова та 
функції травної системи..........................................................................(4 год.) 
Загальні уявлення про процес дихання людини та його значення для 
функціонування організму. Будова і функції верхніх (носова порожнина, 
носоглотка, ротоглотка) та нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних 
шляхів. Будова і функції легень; альвеоли. Газообмін в легенях. Обмін газів у 
тканинах. Нервова і гуморальна регуляція дихання.  
Травлення та обмін речовин в організмі людини. Значення процесів 
травлення та всмоктування поживних речовин в шлунково-кишковому тракті 
для забезпечення життєдіяльності організму людини. Будова травної системи 
людини.  

Будова шлунку, процеси травлення у ньому. Утворення і склад шлункового 
соку, його роль в процесах травлення. Нервово-гуморальна регуляція 
шлункового соковиділення. Будова тонкого кишковика, процеси травлення та 
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всмоктування поживних речовин у ньому. Будова та функції товстого 
кишковика. 
ТЕМА 15. Видільна та статева системи. Будова та функції шкіри. 
Сенсорні системи. Вища нервова діяльність .......................................(4 год.) 
Виділення. Необхідність виділення з організму продуктів обміну речовин. 
Будова та функції органів сечовидільної системи. Нефрон як структурна 
одиниця будови нирок. Утворення сечі, регуляція сечоутворення і 
сечовиділення. 
Сенсорні системи. Подразники та їхня природа. Рецептори, органи чуття та 
їхнє значення для нормального функціонування організму людини. Поняття 
про сенсорні системи (аналізатори), їхня структура. Роль І.П.Павлова у 
розвитку вчення про аналізатори. Зоровий аналізатор. Будова і функції 
органів зору. Сприйняття світла, кольору, відстані. Акомодація. Гігієна зору, 
запобігання його порушенням. Аналізатор слуху. Будова та функції органу 
слуху. Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням. 
Органи дотику, нюху та смаку: будова, сприйняття ними відповідних 
подразнень, їхня передача і аналіз. Відчуття температури і болю. Найбільш 
поширені та небезпечні захворювання органів чуття, їхня профілактика. 
Вища нервова діяльність. Біологічні основи поведінки людини. Внесок 
І.М.Сєченова та І.П.Павлова у створення вчення про вищу нервову 
діяльність. Утворення, види і форми умовних рефлексів, їхнє значення. 
Формування вміння і навичок. Гальмування рефлексів та його значення для 
нормальної поведінки людини. 
Основні типи вищої нервової діяльності. Психологічна індивідуальність 
людини: схильність, інтереси, темперамент, характер. Здібності та 
обдарованість, їхнє виявлення та розвиток. 
ТЕМА 16. Тканини рослин. Будова та функції органів рослин........(4 год.) 
Твірна, покривна, основна, провідна та механічна тканини рослин: їхні 
особливості і функції. 
Корінь, особливості його будови та функцій. Види коренів. Типи кореневих 
систем. Характеристика зон кореня: особливості їхньої будови та функцій. 
Особливості внутрішньої будови кореня. Пагін, особливості його будови та 
функції. Бруньки вегетативні та генеративні; особливості їхньої будови та 
розміщення на стеблі. Стебло – вісь пагона. Функції стебла. Внутрішня 
будова стебла деревної рослини. Листок – бічна частина пагона. 
Прикріплення листків до стебла. Типи листкорозміщення.  
Квітка, насінина, плід. Будова і різноманітність квіток. Квітки одно- та 
двостатеві. Одно- та дводомні рослини. Подвійне запліднення у рослин. 
ТЕМА 17. Водорості. Вищі спорові рослини. Відділи Голонасінні та 
Покритонасінні .........................................................................................(4 год.) 
Загальні риси будови, процесів життєдіяльності, різноманітність та 
особливості поширення водоростей. Відділ Зелені водорості. Особливості 
будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади, 
хлорели, вольвокса, спірогіри та улотрикса). Відділ Діатомові водорості. 
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Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Роль 
діатомових водоростей в утворенні осадових порід та як “керівних копалин”. 
Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів 
життєдіяльності та поширення.  
Вищі спорові рослини, загальна характеристика та різноманітність. Відділ 
Мохоподібні. Загальна характеристика та поширення. Різноманітність. 
Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів. Утворення торфу. 
Роль мохоподібних у природі та житті людини. Відділ Плауноподібні. 
Загальна характеристика та особливості поширення. Різноманітність. 
Особливості будови та процесів життєдіяльності. Роль плауноподібних у 
природі та житті людини. Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика та 
особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів 
життєдіяльності. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика та 
особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів 
життєдіяльності.  
Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність та особливості 
поширення. Клас Хвойні, загальна характеристика. Особливості будови та 
процесів життєдіяльності хвойних. 
Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна характеристика. 
Різноманітність покритонасінних та особливості їхнього поширення. 
Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі. 
ТЕМА 18. Біологія грибів і лишайників...............................................(4 год.) 
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 3 
ТЕМА 19. Загальна характеристика тварин. Одноклітинні тварини. 
Типи Кишковопорожнинні .....................................................................(4 год.) 
Зоологія – наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварини. 
Принципи класифікації тварин. Наукові назви тварин. Різноманітність 
тварин, особливості їхнього поширення. 
Одноклітинні тварини. Загальна характеристика. Особливості будови та 
процесів їхньої життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, 
осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). 
Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика типу. 
Особливості будови та процесів життєдіяльності. Різноманітність 
кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль кишковопорожнинних у 
природі та житті людини. Коралові поліпи та формування коралових рифів. 
ТЕМА 20. Плоскі черви. Типи Круглі та Кільчасті черви. Тип Молюски
.....................................................................................................................(4 год.) 
Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність плоских 
червів: класи Війчасті черви, Сисуни, Стьожкові черви; особливості 
поширення, будови та процесів життєдіяльності. цикли розвитку. 
Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Нематоди). Загальна 
характеристика типу. Вільноживучі круглі черви, їхня роль у процесах 
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ґрунтоутворення. Круглі черви – паразити рослин, тварин та людини 
(аскарида, гострик, трихінела), захворювання, що ними викликаються.  
Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу. 
Різноманітність кільчастих червів, середовища існування. Класи 
Багатощетинкові  та Малощетинкові черви. Клас П’явки.  
Тип Молюски, або М’якуни. Загальна характеристика типу, різноманітність, 
середовища існування та спосіб життя Класи Черевоногі, Двостулкові, 
Головоногі. Характерні риси будови, процесів життєдіяльності, поширення. 
Роль в природі та житті людини. 
ТЕМА 21. Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу Хордові. 
Підтип Безчерепні ....................................................................................(4 год.) 
Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність 
членистоногих, середовища їхнього існування та спосіб життя.  
Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Клас 
Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів 
життєдіяльності ланцетників.  
ТЕМА 22. Підтип Хребетні. Класи Хрящові та Кісткові риби................(2 год.) 
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. 
Класи Хрящові та Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої 
будови, процесів життєдіяльності. 
ТЕМА 23.  Клас Земноводні. Клас Плазуни. Класи Птахи та Ссавці.....(2 год.)  
Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості будови та процесів 
життєдіяльності у зв’язку з виходом на суходіл. Різноманітність 
земноводних: ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації, 
представники, роль у природі та житті людини. Охорона земноводних. 
Клас Плазуни. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів 
життєдіяльності. Сезонні явища у житті плазунів. Пристосованість плазунів 
до життя на суходолі. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, 
крокодили; особливості організації, представники, роль у природі та житті 
людини. Охорона плазунів. 
Клас Птахи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів 
життєдіяльності. Птахи – теплокровні тварини. Пристосованість птахів до 
польоту. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи 
їхнього дослідження. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, 
облаштування гнізд. Будова яйця птахів та його інкубація. Птахи виводкові 
та нагніздні.  
Клас Ссавці. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості 
зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження і розвитку 
ссавців. Поведінка ссавців. Сезонні явища у житті ссавців.  
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Надорганізмові рівні організації життя 
 

ТЕМА 24. Екологічні фактори. Середовище існування..................... ((44  ггоодд..)) 
Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Закон оптимуму. 
Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв’язків. Адаптація. 
Основні середовища існування організмів. Життєві форми організмів. 
ТЕМА 25. Екосистеми. Біосфера. Охорона видового різноманіття 
організмів ..................................................................................................((44  ггоодд..)) 
Екосистеми, їх склад та різноманіття. Перетворення енергії в екосистемах. 
Продуценти. Консумунти. Редуценти. Розвиток екосистеми. Біосфера. 
Ноосфера. Сучасні екологічні проблеми. Вчення В.І. Вернадського про 
біосферу та ноосферу. Червона та зелена книги. Природоохоронні території. 
Роль рослин у природі та житті людини. Зникаючі види рослин в Україні. 

 
Історичний розвиток органічного світу 

 
ТЕМА 26. Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток і 
різноманітність органічного світу ......................................................... ((22  ггоодд..)) 
Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза  
Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. 
Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера. Сучасна система органічного світу. 
Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці. Поділ геологічної 
історії Землі на ери, періоди та епохи. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ, КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ 
 

Кількість годин № 
з/п 

Тема 
заняття 

прак-
тичні 

конт-
рольні СРС 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
Вступ. Методи наукового дослідження в біології 

1 Предмет, методи та задачі біології. Рівні 
організації живої матерії.  4  2 

2 Властивості живого організму. Неорганічні 
речовини клітини. 4  2 

Молекулярний рівень організації життя 

3 Органічні сполуки клітини. Вуглеводи. Ліпіди. 
Білки. Нуклеїнові кислоти.  4  4 

Клітинний рівень організації життя 

4 
Клітинна теорія. Будова клітини еукаріотів та 
прокаріотів. Будова та функції ядра. Клітинний 
цикл. 

4  4 

Неклітинні форми життя 
5 Віруси. 4  4 

Організменний рівень організації життя 
6 Обмін речовин у клітині. Енергетичний обмін. 4  4 
7 Пластичний обмін в клітині. 4  4 

8 Розмноження організмів. Етапи індивідуального 
розвитку організмів. 4  6 

9 
Генетика. Закономірності спадковості, встановлені 
Менделем. Відхилення від кількісних 
співвідношень, встановлених Менделем. 

4  8 

10 Контрольна робота 1  4  
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

11 Спадкова та неспадкова мінливість організмів. 
Основи селекції та біотехнології. 4  4 

12 Тканини людського організму. Органи та системи 
органів.  4  4 

13 Гуморальна та нервова регуляція фізіологічних 
процесів. 4  4 

14 Опорно-рухова система. Склад та функції крові. 
Кровоносна та лімфатична системи. 4  8 

15 Будова дихальної системи. Регуляція дихання. 
Будова та функції травної системи. 4  4 
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16 
Видільна та статева системи. Будова та функції 
шкіри. Сенсорні системи. Вища нервова 
діяльність. 

4  4 

17 Тканини рослин. Будова та функції органів 
рослин.  4  4 

18 Водорості. Вищі спорові рослини. Відділи 
Голонасінні та Покритонасінні.  4  4 

19 Біологія грибів і лишайників. 4  4 
20 Контрольна робота 2  4  

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 3 

21 Загальна характеристика тварин. Одноклітинні 
тварини. Типи Кишковопорожнинні. 4  4 

22 Плоскі, Круглі та Кільчасті черви. Тип Молюски. 4  4 

23 Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу 
Хордові. Підтип Безчерепні.  4  4 

24 Підтип Хребетні. Класи Хрящові та Кісткові риби. 4  2 
25 Класи Земноводні, Плазуни, Птахи та Ссавці. 4  2 

Надорганізмові рівні організації життя 
26 Екологічні фактори. Середовище існування. 4  4 

27 Екосистеми. Біосфера. Охорона видового 
різноманіття організмів. 4  6 

Історичний розвиток органічного світу 

28 Основи еволюційного вчення. Історичний 
розвиток і різноманітність органічного світу. 4  6 

29 Підсумкова атестація  4  
30 Консультація після підсумкової атестації 4   

 УСЬОГО 108 12 110 
 

 
Загальний обсяг 230 год., у тому числі: 
Теоретичних занять, консультацій – 108 год. 
Контрольних робіт – 8 год. 
Підсумкова атестація – 4 год. 
Самостійна робота слухачів – 110 год. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
Вступ. Методи наукового дослідження в біології 

 
Заняття 1. Предмет, методи та задачі біології. Рівні організації живої 
матерії. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Біологічні науки. Зв’язки біології з іншими науками. Галузі 
застосування біологічних знань. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

 

Заняття 2. Властивості живого організму. Хімічна організація клітини. 
Неорганічні речовини клітини. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Водневий показник. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 
 

Молекулярний рівень організації життя 
 

Заняття 3. Органічні сполуки клітини. Вуглеводи та ліпіди. Білки та 
нуклеїнові кислоти. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Пріонові білки. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

Правила Чаргаффа. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

 

Клітинний рівень організації життя 
 

Заняття 4. Клітинна теорія. Будова клітин прокаріотів. Будова клітини 
еукаріотів. Будова та функції ядра. Клітинний цикл. (4 год.). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Особливості прокаріотичних організмів. Провідна роль ядра у процесах 
спадковості. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

Транспорт речовин через мембрани. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

Роль плазматичних мембран у забезпеченні захисних реакцій клітини. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 
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Неклітинні форми життя 
 

Заняття 5. Віруси.( 4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Захисні реакції організму проти вірусних інфекцій. Шляхи поширення 
вірусів у природі. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 
 

Організмений рівень організації життя 
 

Заняття 6. Обмін речовин у клітині. Енергетичний обмін. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Типи живлення організмів: автотрофний, гетеротрофний, 
міксотрофний. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

Аеробні та анаеробні організми.  
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 7. Пластичний обмін в клітині. Біосинтез білків та нуклеїнових 
кислот. (2 год.). Фотосинтез та хемосинтез. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Синтез вуглеводів та ліпідів в організмі. 
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

Вплив умов довкілля на інтенсивність фотосинтезу.  
Література: основна: [1, 6], додаткова: [8-12] 

 

Заняття 8. Розмноження організмів. (2 год.). Етапи індивідуального 
розвитку організмів. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 

Роздільностатеві  та  гермафродитні  організми.. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 

Явище ембріональної індукції. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 
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Заняття 9. Генетика. Закономірності спадковості, встановлені Менделем. 
(2 год.) Відхилення від кількісних співвідношень, встановлених 
Менделем. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи (8 год.).  

Хромосомна теорія Моргана. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 

Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 10. Контрольна робота № 1 (4 год.). 
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 
 

Заняття 11. Спадкова та неспадкова мінливість організмів. (2 год.). 
Основи селекції та біотехнології (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Генетика людини та медична генетика. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 

Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони 
одомашнення тварин. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 

 

Заняття 12. Тканини людського організму. Органи та системи органів. (4 год.)  
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Поняття  про  функціональні  системи.. 
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 13. Гуморальна та нервова регуляція фізіологічних процесів. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Будова та функція синапсів. 
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 14. Опорно-рухова система. Склад та функції крові. Кровоносна 
та лімфатична системи. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

М’язи людини. 
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 

Будова та функції лімфатичної системи. 
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 
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Заняття 15. Будова дихальної системи. Регуляція дихання. Будова та 
функції травної системи. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи(4 год.): 

Будова голосових зв’язок та механізм утворення звуків.  
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 

Внесок І.П.Павлова у дослідження травлення в шлунку. 
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 16. Видільна та статева системи. Будова та функції шкіри. 
Сенсорні системи. Вища нервова діяльність. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи(4 год.): 

Будова та функції статевої системи людини. 
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 

Будова та функції шкіри. 
Література: основна: [1, 5], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 17. Тканини рослин. (2 год.) Будова та функції органів рослин. 
(2 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Видозміни  вегетативних  органів  рослин..  
Література: основна: [1-3], додаткова: [8-12] 

Суцвіття, їхнє різноманіття та біологічне значення. 
Література: основна: [1-3], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 18. Водорості. Вищі спорові рослини. Відділи Голонасінні та 
Покритонасінні. Біологія грибів і лишайників. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Значення водоростей у природі та житті людини. 
Література: основна: [1-3], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 19. Біологія грибів і лишайників. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Гриби та лишайники: будова, різноманітність, роль у природі та житті 
людини.  
Література: основна: [1-3], додаткова: [8-12] 
 
Заняття 20. Контрольна робота 2. (4 год.) 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 3 
 

Заняття 21. Загальна характеристика тварин. Одноклітинні тварини. 
Типи Кишковопорожнинні. (4 год.)  
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини. 
Література: основна: [1. 4], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 22. Плоскі, Круглі та Кільчасті черви. Тип Молюски. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Пристосованість плоских червів до паразитичного способу життя.  
Література: основна: [1. 4], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 23. Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу Хордові. 
Підтип Безчерепні. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Характеристика рядів комах з повним та неповним перетворенням. 
Література: основна: [1. 4], додаткова: [8-12] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

 

Заняття 24. Підтип Хребетні. Класи Хрящові та Кісткові риби. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

Порівняльна характеристика Хрящових та Кісткових риб. 
Література: основна: [1. 4], додаткова: [8-12] 

 

Заняття 25. Клас Земноводні. Клас Плазуни. Класи Птахи та Ссавці. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

Роль земноводних та рептилій у природі та житті людини. 
Література: основна: [1. 4], додаткова: [8-12] 

Сезонні явища у житті птахів.  
Література: основна: [1. 4], додаткова: [8-12] 
 

Надорганізмові рівні організації життя 
 

Заняття 26. Екологічні фактори. Середовище існування. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Життєві форми у рослин і тварин як адаптації до середовища 
мешкання. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 
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Заняття 27. Екосистеми. Біосфера. Охорона видового різноманіття 
організмів.(4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 

Сучасні засади охорони біорізноманіття. Поняття про Червону та 
Зелену книги, чорні списки. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 

 

Історичний розвиток органічного світу 
 

Заняття 28. Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток і 
різноманітність органічного світу.(4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 

Сучасні еволюційні гіпотези. 
Література: основна: [1, 7], додаткова: [8-12] 
 

Заняття 29. Підсумкова атестація. (4 год.). 
 

Заняття 30. Консультація після підсумкової атестації. (4 год.) 
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ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ «БІОЛОГІЯ»  
 

ЗАВДАННЯ ІЗ ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 
Зазначити вірні твердження щодо місця розмноження малярійного 
плазмодію в організмі людини: 
І Клітини кишечнику та печінки 
ІІ Клітини печінки та еритроцити 
ІІІ Клітини кишечнику, печінки та еритроцити  
 

 А лише І  
 Б лише ІІ  
 В як I, так і II 
 Г І, II і III 
Указати тип тварин, представникам якого притаманна первинна 
порожнина тіла: 
 А плоскі черв’яки Б молюски 
 В членистоногі Г круглі черв’яки (нематоди)  
Зазначити вірні твердження щодо характеристики різних груп комах  
І Всі статевозрілі особини комах мають крила  
ІІ Тільки паразитичні комахи можуть бути позбавлені крил  
ІІІ Позбавленими крил можуть бути як паразитичні комахи, так і робочі 

особини суспільних комах  
 А лише І  
 Б лише ІІ та ІІІ  
 В лише ІІІ  
 Г І, II і III 
Вкажіть органи виділення ракоподібних: 
 А мальпігієві судини В нирки 
 Б зелені залози Г нефридії 
Вкажіть походження крил комах: 

А видозмінені кінцівки переднього та середнього грудних сегментів  
Б видозмінені кінцівки середнього та заднього грудних сегментів  
В вирости покривів переднього та середнього грудних сегментів  
Г вирости покривів середнього та заднього грудних сегментів 

Назвати ряд ссавців, до якого належать найдрібніші представники класу:  
 А гризуни В рукокрилі 
 Б комахоїдні Г зайцеподібні 
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ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
 
Встановити відповідність між типом органів виділення та 
систематичними групами безхребетних тварин, яким вони притаманні: 
 А зелені залози 1 двостулкові молюски 
 Б нирки 2 ракоподібні 
 В мальпігієві судини 3 павукоподібні 
 Г метанефридії 4 кільчасті черв’яки 
  5 кишковопорожнинні 
Встановити відповідність між особливостями будови кровоносної 
системи та класами тварин, яким вона притаманна: 
 А двокамерне серце, одно коло кровообігу  
 Б трикамерне серце, два кола кровообігу  
 В чотирикамерне серце, два кола кровообігу 
 Г кровоносна система незамкнена, серце відсутнє 
 1 ссавці 
 2 земноводні 
 3 хрящові риби 
 4 молюски 
 5 ланцетники 
 
 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ ІЗ 
ТРЬОХ ГРУП ЗАПРОПОНОВАНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ 

 
Назвати ознаки, притаманні комахам з різних рядів: 

Прямокрилі Перетинчастокрилі Блохи 
1 мають дві пари 
сітчастих крил 

1 перша пара крил 
перетинчаста, друга – 
перетворена на дзижчальця 

1 крила відсутні 

2 ротовий апарат 
гризучого типу  

2 ротовий апарат колючо-
сисного типу 

2 ротовий апарат 
сисного типу 

3 розвиток з повним 
перетворенням 

3 розвиток з повним 
перетворенням 

3 розвиток з 
неповним 
перетворенням 

 
Назвати ознаки, притаманні різним представникам риб: 

Акули Осетроподібні Окунеподібні 
1 плавальний міхур 
протягом життя 
сполучається з 
кишечником 

1 плавальний міхур протягом 
життя сполучається з 
кишечником 

1 плавальний міхур 
відсутній 

2 зуби розташовані як на 
щелепах, такі на 
останній зябровій дузі 

2 зуби розташовані на 
останній зябровій дузі 

2 зуби у дорослих 
особин відсутні 

3 розвиток прямий 3 розвиток прямий 3 розвиток непрямий 
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