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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

      Програму вступного іспиту з біології складено для осіб, які вступають до 

Сарненського педагогічного коледжу РДГУ у в 2020 році на навчання за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти  

Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури, вихованню 

особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за 

збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню 

духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини. 

У змісті всіх тем навчальної програми з біології для закладів загальної середньої 

освіти реалізовано три взаємопов’язані компоненти, важливі  для формування 

ключових компетентностей: 

екологічній - розкриває роль факторів зовнішнього середовища, взаємозв’язок 

живого зі своїм довкіллям, наслідки порушення умов довкілля для функціонування 

різних ієрархічних рівнів життя, визначення діяльнісних аспектів подолання 

екологічних проблем та досягнення сталого (збалансованого) розвитку; 

здоров’язбережувальний – ознаки та критерії здоров’я, визначає роль ендогенних 

та екзогенних чинників, забезпечує набуття навичок безпечної поведінки, 

спрямованих на збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей; 

соціально-громадянський –  відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо 

стану здоров’я особи і суспільства, діяльності в довкіллі, за стан довкілля, 

готовність брати участь у здоров’язберігаючих та  природоохоронних заходах. 

Основна концептуальна ідея  навчальної програми з біології  базується на 

реалізації функціонального, системно-структурного та екологічного підходів і 

забезпечує розуміння біологічної картини світу, цінності таких категорій, як 

знання, життя, природа, здоров’я, застосування знань з біології у повсякденному 

житті та майбутній професійній діяльності, 

Завдання дисципліни “Біологія”: 
•        формування знань про принципи функціонування і структуру 

біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними 

системами, середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання; 

•        розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі 

поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини 

біосфери; 

•        мотивація здорового способу життя, що включає: поняття про здоров’я, 

форми і методи його формування, збереження і зміцнення, показати значення 

складових здоров’я, дати можливість визначитися в правильності чи хибності 

ставлення до власного здоров’я, залучити до мислення, обговорення і здобуття 

інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження ВІЛ, профілактику 

ВІЛ-інфікування; 

•        формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою 

професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності 

(медицина, фармакологія, психологія, педагогіка тощо); 
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•        розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального 

інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), 

прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, 

самореалiзації у різних видах діяльності; 

•        оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних 

сферах життя; 

•        становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного 

ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних 

цінностей. 

Провідними змістовими елементами програми вступних випробовувань є 

біологічні ідеї й теоретичні узагальнення, що становлять важливу компоненту 

загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок будови і 

функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність 

організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, 

зв’язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і природи. 

Відповідно до кожного розділу та теми абітурієнт має знати, а отже, називати, 

наводити приклади, пояснювати, обґрунтовувати, визначати, порівнювати, 

застосовувати знання, робити висновки, дотримуватись правил техніки безпеки, 

правил поведінки в природі тощо. 

Реалізація чинної програми вимагає від викладача організації пізнавальної 

діяльності абітурієнтів при вступі до навчального закладу, націлює на розвиток 

розумових здібностей, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи. 

Вступні іспити з біології проводяться у формі тестів. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО  

ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 6 КЛАС 

Вступ 

Біологія — наука про життя. Основні властивості живого. Науки, що вивчають 

життя. Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої 

природи). Поняття про віруси. Методи біологічних досліджень організмів. 

Тема 1. Клітина 

Клітина — одиниця живого. Збільшувальні прилади (лупа, 

мікроскопи). Історія вивчення клітини. Загальний план будови клітини. Будова 

рослинної і тваринної клітини. Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з 

навколишнім середовищем). Основні положення клітинної теорії. 

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності 

Бактерії — найменші одноклітинні організми. Одноклітинні організми (на 

прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, 

інфузорії). Приклади представників одноклітинних Паразитичні одноклітинні 

організми. Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси 
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життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини. Колоніальні 

організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва). 

Тема 3. Рослини 

Рослина — живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин, 

живлення, дихання, рухи рослин. Будова рослини. Тканини рослин. Органи рослин. 

Корінь, пагін: будова та основні функції.  Різноманітність і видозміни вегетативних 

органів. Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження 

рослин. Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення.Насінина. Плід. Способи 

поширення. 

 Тема 4. Різноманітність рослин 

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, 

розмноженням, тощо). 

Водорості (зелені, бурі, червоні). Мохи. Папороті, хвощі, плауни. Голонасінні. 

Покритонасінні (Квіткові). Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, 

води, температури). Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.Значення 

рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини. 

Тема 5. Гриби 

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, 

грибниця, плодове тіло. Розмноження та поширення грибів. Групи грибів: 

симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники; сапротрофні — 

цвільові гриби, дріжджі; паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів 

людини). Значення грибів у природі та житті людини. 

Узагальнення 

Будова та життєдіяльність організмів 

 7 КЛАС 

Вступ 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення 

тварин. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів. 

Тема 1. Різноманітність тварин 

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом 

пересування, способом життя тощо). Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. 

Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Молюски.Паразитичні 

безхребетні тварини. Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці. 

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин 

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного 

організму.Різноманітність травних систем. Дихання та газообмін у тварин. Органи 

дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.Транспорт речовин у 

тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин. Опора і рух. 

Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як 

відображення способу життя. Способи пересування тварин. 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Органи чуття, їх значення. 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин. Розмноження та його 

значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення. Розвиток 

тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин. 
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Тема 3. Поведінка тварин 

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Способи 

орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Форми поведінки тварин: 

дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, 

батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна. Типи 

угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. 

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова 

діяльність.Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. 

 Тема 4. Організми і середовище існування 

Поняття про екосистему та чинники середовища. Ланцюги 

живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Співіснування організмів 

в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна 

етика. Природоохоронні території. Червона книга України. 

Узагальнення 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, 

тварин — свідчення єдності живої природи. 

8 КЛАС 

Вступ 

Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи 

дослідження організму людини. Значення знань про людину для збереження її 

здоров’я. 

Тема 1. Організм людини як біологічна система 

Організм людини як біологічна система.  Різноманітність клітин організму 

людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Поняття про механізми 

регуляції. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Гуморальна 

регуляція. Поняття про гормони. Імунна регуляція. 

Тема 2. Опора та рух 

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. Огляд 

будови скелета. З’єднання кісток. Функції та будова скелетних м’язів. Робота 

м’язів. Втома м’язів.  Основні групи скелетних м’язів. Розвиток опорно-рухової 

системи людини з віком. Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-

рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи. 

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини 

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна 

властивість живого. 

Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. 

Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби 

людини. 

ТЕМА 4. Травлення 

Значення травлення. Система органів травлення. Процес травлення: ковтання, 

перистальтика, всмоктування. Регуляція травлення. Харчові розлади та їх 

запобігання. 

ТЕМА 5. Дихання 

Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах. 

Дихальні рухи. 
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Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань 

дихальної системи. 

ТЕМА 6. Транспорт речовин 

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та 

функції. Лімфа. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові. Імунна система. 

Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація. Алергія. СНІД. 

Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Будова та функції 

кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі.  Серцево-судинні хвороби та їх 

профілактика. 

 ТЕМА 7. Виділення. Терморегуляція 

Виділення — важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної 

системи. Захворювання нирок та їх профілактика. Значення і будова шкіри. 

Терморегуляція. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, 

обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх 

профілактика. 

ТЕМА 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова 

система 

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. 

Спинний мозок. Головний мозок. Поняття про соматичну нервову систему. 

Вегетативна нервова система. Профілактика захворювань нервової системи. 

 ТЕМА 9. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні 

системи 

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Зорова сенсорна 

система. Око. Гігієна зору. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. 

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю. 

ТЕМА 10. Вища нервова діяльність 

Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи. Умовні та безумовні 

рефлекси. Інстинкти. Мова. Навчання та пам’ять. Мислення та свідомість. Сон. 

Біоритми. 

ТЕМА 11. Ендокринна система 

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика 

захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем 

ТЕМА 12. Розмноження та розвиток людини 

Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. 

Менструальний цикл. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. 

Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне 

здоров’я. 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму 

9 КЛАС 

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед 

інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних 

досліджень 

Тема 1. Хімічний склад клітини 
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Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. 

Органічні молекули. 

Вуглеводи та ліпіди. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. 

Білки, їхня структурна організація та основні функції. Ферменти, їхня роль у 

клітині. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової 

інформації. АТФ. 

Тема 2. Структура клітини 

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Структура еукаріотичної 

клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели. Ядро, його 

структурна організація та функції. Типи клітин та їхня порівняльна 

характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна 

клітина. 

Тема 3. Принципи функціонування клітини 

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в 

живих організмах. 

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання. Фотосинтез: світлова та 

темнова фаза. Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та 

організмах 

 Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації 

 Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та 

еукаріотів. Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез білка. 

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. 

Мейоз. Рекомбінація ДНК. Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального 

розвитку. 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони 

Менделя. Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і 

кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю. Форми мінливості. 

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій. Спадкові захворювання 

людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики. 

Тема 6. Еволюція органічного світу 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Еволюційні 

фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Механізми 

видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль 

палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. Еволюція 

людини. Етапи еволюції людини. Світоглядні та наукові погляди на походження та 

історичний розвиток життя. 

Тема 7. Біорізноманіття 

Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: 

бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних 

еукаріотичних таксонів. 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи 

Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та 

колообіг речовин в екосистемах. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, 

техногенні) фактори. Стабільність екосистем та причини її порушення. Біосфера як 
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цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони 

навколишнього середовища. 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини 

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції 

рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Огляд традиційних 

біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії 

в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

АБІТУРІЄНТІВ З БІОЛОГІЇ 
При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується: 

         - рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу 

складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок 

будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, 

різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок 

людини і природи; 

- рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під 

час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та 

узагальнення на основі практичної діяльності. 

Тестові завдання диференційовані за чотирма рівнями складності. Завдання 

першого рівня складності здебільшого мають репродуктивний характер, 

спрямовані на відтворення фактичних знань. Їх розв’язання передбачає оперування 

термінами, поняттями, загальними характеристиками таксонів. Розв’язання 

тестових завдань другого та третього  рівнів потребують поглибленого володіння 

теоретичною і практичною проблематикою, нормами аналізу. Завдання четвертого  

рівня – вимагають творчого бачення  розв’язку поставленого завдання . 

Вступний іспит з біології є письмовим за формою і складається із: 12 завдань  І 

рівня складності, 6 завдань  ІІ рівня складності; 4 завдання 3 рівня складності та 1 

завдання четвертого рівня складності. На їх розв’язання відводиться 60 хвилин. Під 

час перевірки визначатиметься загальна кількість балів за таким принципом: за 

кожне завдання І рівня – по 0,25 бала, ІІ рівня – по 0, 5 бала, ІІІ рівня –  1 бал,  IV 

рівня- 2бали. 

Відповіді на завдання ІУрівня складності складності мають відповідати таким 

вимогам: 

- змістовність викладу (повна, конкретна, чітка відповідь на запитання з 

відповідними висновками та узагальненнями); 

- логічність викладу (послідовне, обгрунтоване висвітлення проблеми, чітка 

структура відповіді, завершеність думок); 

- аргументованість (доречне вживання термінів і понять, глибоке розуміння 

закономірностей функціонування організму людини, 

- переконливість аргументів, творчий підхід до вирішення нестандартних 

проблем); 

дотримання норм української літературної мови (правил граматики, 

орфографії та пунктуації). 
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Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

розв’язавши всі завдання, становить 12 балів. 

Таблиця 
переведення результатів вступного випробовування, обрахованих за 12бальною шкалою, у 

шкалу 100-200 
              

  1 100   4 120   8 160   
              

  1,1 100   4,1 121   8,1 161   
              

  1,2 100   4,2 122   8,2 162   
              

  1,3 100   4,3 123   8,3 163   
              

  1,4 100   4,4 124   8,4 164   
              

  1,5 100   4,5 125   8,5 165   
              

  1,6 100   4,6 126   8,6 166   
              

  1,7 100   4,7 127   8,7 167   
              

  1,8 100   4,8 128   8,8 168   
              

  1,9 100   4,9 129   8,9 169   
              

  2 100   5 130   9 170   
              

  2,1 101   5,1 131   9,1 171   
              

  2,2 102   5,2 132   9,2 172   
              

  2,3 103   5,3 133   9,3 173   
              

  2,4 104   5,4 134   9,4 174   
              

  2,5 105   5,5 135   9,5 175   
              

  2,6 106   5,6 136   9,6 176   
              

  2,7 107   5,7 137   9,7 177   
              

  2,8 108   5,8 138   9,8 178   
              

  2,9 109   5,9 139   9,9 179   
              

  3 110   6 140   10 180   
              

  3,1 111   6,1 141   10,1 181   
              

  3,2 112   6,2 142   10,2 182   
              

  3,3 113   6,3 143   10,3 183   
              

  3,4 114   6,4 144   10,4 184   
              

  3,5 115   6,5 145   10,5 185   
              

  3,6 116   6,6 146   10,6 186   
              

  3,7 117   6,7 147   10,7 187   
              

  3,8 118   6,8 148   10,8 188   
              

  3,9 119   6,9 149   10,9 189   
              

      7 150   11 190   
              

      7,1 151   11,1 191   
              

      7,2 152   11,2 192   
              

      7,3 153   11,3 193   
              

      7,4 154   11,4 194   
              

      7,5 155   11,5 195   
              

      7,6 156   11,6 196   
              

      7,7 157   11,7 197   
              

      7,8 158   11,8 198   
              

      7,9 159   11,9 199   
              

          12 200   
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ЗРАЗОК 

 ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ РІЗНИХ РІВНІВ 

І Рівень 

1.Визначте клітини, які утворюють антитіла: 

А еритроцити; 

Б лімфоцити; 

В тромбоцити; 

Г фагоцити 

Правильна відповідь: Б 

 

ІІ Рівень. 

   1. Стулкові клапани в серці розташовані:  

А)між правою і лівою половинами серця; 

Б)між правим передсердям і  правим шлуночком; 

В)біля виходу аорти і легеневої артерії зі шлуночків 

Г) між лівим передсердям і лівим шлуночком 

Правильна відповідь: Б, Г 

 

ІІІ Рівень 

У цих завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених 

цифрами та літерами.  

  1. Установіть логічні звя’зки між складовими крові та їх 

характеристиками: 

1.Плазма                                            А. гемоглобін 

2. еритроцити                                    Б. фібриноген 

3. лейкоцити                                     В. нестала форма  

4. тромбоцити                                   Г. згортування крові  

Правильна відповідь: 1 – Б 

                                         2 – А 

                                         3 – В 

                                         4-   Г 

 

ІV рівень - творчі завдання 

 

1. Чи справедлива назва «найпростіші» для одноклітинних тварин? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Правильна відповідь має відповідати таким вимогам: 

- змістовність викладу (повна, конкретна, чітка відповідь на запитання з 

відповідними висновками та узагальненнями); 

- логічність викладу (послідовне, обгрунтоване висвітлення проблеми, чітка 

структура відповіді, завершеність думок); 

- аргументованість (доречне вживання термінів і понять, глибоке розуміння 

закономірностей функціонування організму людини, 
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- переконливість аргументів, творчий підхід до вирішення нестандартних 

проблем); 

дотримання норм української літературної мови (правил граматики, 

орфографії та пунктуації). 
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