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1. Пояснювальна записка. 

Предметні учнівські олімпіади з біології є важливими навчально-освітніми 

заходами і не лише тому, що дають можливість творчо реалізуватися найбільш 

активній частині школярів і викладачів. Вони дозволяють визначити наявний, 

реальний стан розвитку предметного напряму, виявити існуючі проблеми, 

наочно продемонструвати «що ми знаємо» та «що ми вміємо» в біології на рівні 

середньої школи на сьогоднішній день. А це, у свою чергу, дає можливість 

зробити прогноз на майбутнє й відкоректувати плани: показуючи реальний 

рівень індивідуальної професійної компетентності як учасників, так і вчителів, 

що їх готують, олімпіади дають змогу чітко окреслити напрями подальшого 

професійного розвитку. Більш того такі інтелектуальні змагання відіграють 

неабияку мотиваційну роль. Вони ініціюють подальший поступальний розвиток 

в оволодінні предметом і не лише у переможців, але й в учасників. 

 

Основними завданнями учнівської олімпіади з біології є: 

 

• стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді; 

• створення умов до рівного доступу до участі у масових інтелектуальних 

змаганнях учнів; 

• впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та 

створення умов для розвитку їх здібностей; 

• забезпечення системного і безперервного проведення інтелектуальних 

змагань для обдарованих учнів; 

• підвищення інтересу до поглибленого вивчення біології, прищеплення 

широким колам учнівської молоді навичок наукового мислення; 

• підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, учнівських наукових 

товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи із учнями; 

• підвищення рівня викладання предмету; 

• залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів 

вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної 

допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання 

біології та підвищення рівня знань, умінь і навичок учнівської молоді; 

 

Критеріями розробки олімпіадної програми були: 

• відповідність шкільній програмі (мінімальний обсяг знань учасників); 

• орієнтація на програму Міжнародної біологічної олімпіади (максимальний 

обсяг знань учасників); 

• відповідність сучасному стану біологічної науки. 

Зміст програми розбито на блоки. Детальний перелік тем наведено нижче. У 

відповідності із Положенням про учнівські олімпіади, завдання для учнів можуть 

відноситися до таких блоків: 

 

БЛОК 1: Анатомія, фізіологія, систематика рослин, мікологія, 

мікробіологія. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика рослин: 

особливості організації тіла, обміну речовин, розмноження і стратегії життя. 

Екологічні групи і життєві форми рослин. Рослинний покрив, поняття про флору 

та рослинність, закономірності поширення 



  

рослин і рослинних угруповань. Значення рослин у житті людини. Анатомія і 

фізіологія рослин. Особливості будови клітин рослин. Основні типи тканин 

рослин: твірні, покривні, механічні, провідні, основні; особливості їхньої будови 

та функцій. Особливості будови рослин на прикладі покритонасінних. Загальний 

огляд організму покритонасінних рослин. Вегетативні та генеративні органи 

рослин. Корінь, особливості його будови та функцій. Характеристика зон кореня: 

особливості їхньої будови та функцій. Особливості внутрішньої будови кореня. 

Ріст кореня та фактори, що впливають на цей процес. Типи коренів. Основні 

видозміни кореня. Кореневі системи і їх типи. Дихання коренів. Ґрунт та його 

значення у житті рослин. Мінеральне живлення рослин. Рух неорганічних та 

органічних речовин по кореню. Переміщення води з розчиненими речовинами з 

ґрунту до кореня. Особливості будови кореня рослин різних екологічних груп. 

Пагін, особливості його будови та функції. Бруньки вегетативні та генеративні; 

особливості їхньої будови та розміщення в тілі рослини. Розвиток пагона з 

бруньки. Ріст пагона. Апікальна меристема. Стебло – вісь пагона. Функції стебла. 

Первинна анатомічна будова стебла. Вторинне потовщення стебла, камбій і 

корковий камбій, їх функціонування, річні кільця. Пересування по стеблу 

неорганічних та органічних сполук. Галуження і наростання пагонів, пагонові 

системи дерев, кущів, напівкущів і трав. Видозміни пагона. Листок – бічний 

орган пагона. Розміщення листків на стеблі. Основні частини листка і типи їх 

будови листка. Жилкування листків. Листки прості й складні. Внутрішня будова 

листків. Видозміни листків. Функції листка. Основні фізіологічні процеси: 

транспірація, дихання, фотосинтез. Вплив факторів середовища на ці процеси. 

Квітка – орган насінного розмноження рослин. Основні частини квітки, їх 

функції, походження, різноманітність будови. Число і розміщення частин квітки 

на квітколожі. Симетрія квітки. Суцвіття, їхнє різноманіття та біологічне 

значення. Запилення, його типи і способи. Пристосування квіткових рослин до 

різних типів і способів запилення. Штучне запилення та його значення. 

Запліднення у рослин. Особливості цього процесу у квіткових рослин. Розвиток 

насінини та плода. Основні частини насінини, типи запасних тканин і запасних 

речовин, біологічне значення насінини, особливості насінин голонасінних, 

дводольних і однодольних. Плід, будова оплодня, нерозкривні і розкривні плоди, 

членисті і дробні плоди, біологічне значення плода. Різноманітність плодів. 

Способи поширення плодів та насіння. Проростання насіння та його умови. Ріст 

та розвиток рослин. Вегетативне розмноження рослин. Рослина – цілісний, 

інтегрований організм. Взаємозв’язок органів рослини. Основні процеси 

життєдіяльності рослинного організму та їхня регуляція. Рослинні гормони. 

Транспорт речовин по рослині. Подразливість та рухи рослин. Індивідуальний 

розвиток рослин. Цикли відтворення рослин, їх особливості у водоростей, вищих 

спорових і насінних рослин. Вихід рослин на суходіл і основні процеси, пов’язані 

з цим. Систематика рослин Принципи класифікації рослин. Поняття про наукові 

назви рослин. Водорості. Загальні риси, різноманітність та особливості 

поширення водоростей. Відділ Червоні водорості. Особливості будови, процесів 

життєдіяльності та поширення. Представники: порфіра. Відділ Зелені водорості. 

Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Представники: 

хламідомонада, хлорела, вольвокс, спірогіра та улотрикс. Требуксія – рослинний 



компонент лишайників. Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, 

процесів життєдіяльності та поширення. Роль діатомових водоростей в утворенні 

осадових порід та як “керівних копалин”. Відділ Бурі водорості. Особливості 

будови, процесів життєдіяльності та поширення. Представники: ламінарія 

("морська капуста"), саргассум. Вищі спорові рослини, загальна характеристика 

та різноманітність. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин. 

Мохоподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. 

Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного 

льону та сфагнума. Роль мохоподібних у природі та житті людини. 

Різноманітність мохоподібних: антоцеротові мохи, печіночні мохи, листяні 

мохи. Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика та особливості поширення 

по планеті. Різноманітність, викопні представники відділу. Особливості будови 

та процесів життєдіяльності на прикладі плауна булавоподібного. Роль 

плауноподібних у природі та житті людини. Відділ Хвощеподібні. Загальна 

характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. 

Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі хвоща польового. 

Роль хвощеподібних у природі та житті людини. Відділ Папоротеподібні. 

Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. 

Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі щитника 

чоловічого. Роль папоротеподібних у природі та житті людини. Відділ 

Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність та особливості 

поширення по планеті. Клас Хвойні, загальна характеристика. Особливості 

будови та процесів життєдіяльності хвойних на прикладі сосни звичайної та 

ялини європейської. Різноманітність голонасінних рослин: саговики, 

оболонконасінні, гінкгові, хвойні. Роль Голонасінних у природі та житті людини. 

Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна характеристика. 

Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення по планеті. Клас 

Дводольні. Загальна характеристика. Родини Магнолієві, Жовтецеві, Букові, 

Березові, Гвоздикові, Лободові, Глухокропивні (Губоцвіті), Капустяні 

(Хрестоцвіті), Розові, Бобові, Пасльонові, Селерові (Зонтичні), Айстрові 

(Складноцвіті). Клас Однодольні. Загальна характеристика. Родини Лілійні, 

Цибулеві, Осокові, Тонконогові (Злакові), Орхідні, Пальмові, Ароїдні. 

Характерні ознаки родин, особливості поширення, їхні біологічні особливості та 

господарське значення. Типові дикорослі та культурні представники цих родин 

рослин. Рослини з Червоної Книги України. Гриби. Загальна характеристика 

грибів. Особливості організації тіла, обміну речовин, розмноження і стратегії 

життя. Роль грибів у природі та житті людини. Різноманітність грибів: 

оомікотові (ооміцети) і правдиві гриби (хітридіоміцети, зигоміцети, аскоміцети, 

базидіоміцети), основні представники. Лишайники. Загальна характеристика. 

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності 

лишайників. Особливості взаємовідносин гриба і водорості у складі лишайника. 

Роль лишайників у природі та житті людини. 

БЛОК 2: Зоологія безхребетних. Зоологія – наука про тварин. Загальна 

характеристика царства Тварини. Положення тварин у системі органічного світу. 

Принципи класифікації тварин. Наукові назви тварин. Різноманітність тварин, 

особливості їхнього поширення по планеті. Особливості будови клітин та тканин 

тварин. Органи та системи органів тварин. Розмноження тварин та типи 



розвитку. Зв’язок будови і функціонування органів і систем органів із способом 

існування тварин. Одноклітинні тварини або Найпростіші. Загальна 

характеристика. Особливості будови одноклітинних тварин та процесів їхньої 

життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, 

подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні (амеба протей, евглена 

зелена, інфузорія-туфелька) та морські (форамініфери, радіолярії) одноклітинні, 

їхня роль у природі та житті людини. Роль морських одноклітинних в утворенні 

осадових порід та як “керівних копалин”. Одноклітинні ґрунту та їхня роль у 

процесах ґрунтоутворення. Захворювання людини та свійських тварин, що 

викликаються паразитичними одноклітинними тваринами. Різноманітність 

найпростіших. Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини. 

Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їхня 

відмінність від одноклітинних. Тип Губки. Загальна характеристика типу. 

Особливості будови та процесів життєдіяльності: дотканинний рівень 

організації, різни типи будови тіла (аскон, сикон, лейкон), скелет, типи клітин, 

живлення, розмноження, розвиток, типи личинок. Різноманіття губок: вапнякові, 

звичайні, скляні та археоціати. Роль губок у природі та житті людини. Тип 

Кишковопорожнинні або Жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості 

будови та процесів життєдіяльності поліпоїдної та медузоїдної форм 

кишковопорожнинних: радіальна (променева) симетрія, двошаровість, 

диференціація клітин, регенерація, кишкова порожнина, рух, живлення, дихання, 

подразливість, рух, розмноження, життєвий цикл. Різноманітність 

кишковопорожнинних: класи Гідроїдні, Коралові поліпи, Сцифоїдні медузи. 

Коралові рифи. Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини. Тип 

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови: двобічна 

симетрія тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірном’язовий мішок, 

травна, видільна, нервова, статева системи. Процеси життєдіяльності плоских 

червів: рух, живлення, виділення, дихання, регенерація, розмноження та 

розвиток. Різноманітність плоских червив: класи Війчасті черви, Сисуни, 

Стьожкові черви; особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності, 

цикли розвитку, представники. Пристосованість плоских червив до 

паразитичного способу життя. Боротьба з захворюваннями, що викликаються 

паразитичними плоскими червами, та їх профілактика. Тип Круглі черви. 

Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірном’язовий мішок, 

первинна порожнина тіла, травна, видільна, нервова, статева система. Процеси 

життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток 

круглих червив. Різноманітність круглих червив та середовища їхнього 

існування. Вільноживучі круглі черви, їхня роль у процесах ґрунтоутворення. 

Круглі черви – паразити рослин, тварин та людини (аскарида, гострик, 

трихінела), захворювання, що ними викликаються. Боротьба та профілактика 

захворювань, що викликаються паразитичними круглими червами. Роль круглих 

червив у природі та житті людини. Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика 

типу: двобічна симетрія, сегментованість тіла, шкірном’язовий мішок, вторинна 

порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева система, органи 

чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, 

розмноження та розвиток, регенерація кільчастих червив. Різноманітність 

кільчастих червив, середовища їхнього існування. Клас Багатощетинкові черви 



(нереїс, палоло, піскожил). Клас Малощетинкові черви (дощовий черв’як, 

трубочник). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових червив у 

процесах ґрунтоутворення. Клас П’явки (медична п’явка). Роль кільчаків у 

природі та житті людини. Тип Молюски або М’якуни. Загальна характеристика 

типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія та мантійна порожнина, черепашка, 

порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева система, органи 

чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, 

розмноження та розвиток. Класи Черевоногі, Двостулкові, Хітони, Головоногі. 

Характерні риси будови та процесів життєдіяльності, різноманітність, 

середовища існування та спосіб життя. Роль молюсків у природі та житті 

людини. Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу: симетрія та 

сегментація тіла, поділ на відділи, членисті кінцівки, поділ м’язів на групи, 

змішана порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, ендокринна, 

статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, 

виділення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність членистоногих, 

середовища їхнього існування та спосіб життя. Підтип Ракоподібні або 

Зябродишні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої 

будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність 

ракоподібних. Їхня роль у природі та житті людини. Підтип Хеліцерові. Загальна 

характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів 

життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність хеліцерових (Павуки, 

Кліщі, Скорпіони, тощо). Їхня роль у природі та житті людини. Поняття про 

переносників та трансмісійні захворювання. Вчення Є.Н.Павловського про 

природну осередкованість трансмісійних захворювань. Підтип Трахейнодишні. 

Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, 

процесів життєдіяльності. Комплекс адаптацій до життя на суші. Надклас 

Багатоніжки. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої 

будови. Різноманіття багатоніжок (Губоногі, Двопарноногі). Надклас Шестиногі. 

Загальна характеристика, особливості зовнішньої будови. Клас Покритощелепні. 

Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови. 

Різноманіття покритощелепних. Клас Комахи або Відкритощелепні. Загальна 

характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої 

будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Функції жирового 

тіла. Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки комах. Типи 

розвитку. Фаза лялечки та її біологічне значення. Різноманітність комах. Ряди 

комах з неповним перетворенням: Одноденки, Бабки, Прямокрилі, Богомолові, 

Примарові, Воші, Таргани, Терміти, Хоботні (Напівтвердокрилі та Рівнокрилі). 

Ряди комах з повним перетворенням: Волохокрильці, Твердокрилі (або Жуки), 

Лускокрилі (або Метелики), Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. 

Характеристика рядів, типові представники. Роль у природі та житті людини. 

Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона 

комах. Щетинкохвості: загальна характеристика групи, типові представники. 

Тип Голкошкірі. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови: покриви, м’язи, амбулакральна система, перигемальна 

система, кровоносна система, осьовий комплекс органів, видільна та дихальна 

системи, нервова система та органи чуття, розмноження. Різноманіття 

голкошкірих. 



БЛОК 3: Зоологія Хордових. Тип Хордові. Загальна характеристика типу 

(чотири основні ознаки), середовища їх існування. Різноманітність хордових. 

Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови (покриви, м’язова система, порожнина тіла, травна, 

видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), 

процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, 

розмноження) на прикладі ланцетника. Підтип Покривники. Загальна 

характеристика, середовище існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої 

будови дорослої особини та личинки на прикладі асцидій. Різноманіття 

покривників. Підтип Хребетні. Загальна характеристика. Інфрапідтип 

Безщелепові. Клас Круглороті. Загальна характеристика, середовище існування. 

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови на прикладі міноги. Різноманіття 

круглоротих. Інфратип Щелепові. Загальна характеристика. Надклас Риби. 

Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Особливості зовнішньої будови 

(покриви, м’язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, 

кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів 

життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, 

розвиток). Різноманітність хрящових риб (Акули, Скати, Химери). Роль 

хрящових риб у природі та житті людини. Клас Кісткові риби. Особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови (покриви, м’язова система, скелет, порожнина 

тіла, травна, видільна, плавальний міхур, кровоносна, дихальна, нервова, статева 

системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, 

дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Особливості поведінки риб. 

Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб: підклас 

Лопатепері риби, надряди Кистепері та Дводишні риби, підклас Променепері 

риби (ряди Осетроподібні, Багатопероподібні, Амієподібні, Оселедцеподібні, 

Лососеподібні (із Щукоподібними), Араваноподібні, Вугроподібні, 

Коропоподібні (із Сомоподібними), Кефалеподібні, Коропозубоподібні, 

Колючкоподібні, Окунеподібні, Скорпеноподібні, Камбалоподібні, 

Вудильникоподібні). Надклас Чотириногі. Загальна характеристика. Клас 

Земноводні. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої будови у зв’язку 

з виходом на сушу (парні кінцівки, покриви, м’язова система, скелет, порожнина 

тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи 

чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, 

розмноження, розвиток, регенерація). 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 (кінцівки, покриви, м’язова система, скелет, 

порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева 

системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, 

дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація). Сезонні явища у житті 

плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суші. Різноманітність плазунів: 

ряди Черепахи, Крокодили, Лускаті; особливості організації, представники, роль 

у природі та житті людини. Охорона плазунів. Клас Птахи. Особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови (кінцівки, покриви, м’язова система, скелет, 

порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева 

системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, 



дихання, кровообіг). Поняття про гомойотермність та пойкілотермність. 

Пристосованість птахів до польоту. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові 

та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їхнього дослідження. 

Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова 

яйця птахів та його інкубація. Птахи вивідкові та нагніздні. Різноманітність 

птахів: надряд Безкілеві, ряди: Пінгвіни, Гагароподібні, Норцеподібні. 

Буревісникоподібні, Веслоногі, Лелекоподібні, Фламінгоподібні, Гусеподібні, 

Соколоподібні, Куроподібні, Зозулеподібні (із Гоациноподібними), 

Журавлеподібні, Сивкоподібні, Голубоподібні, Папугоподібні, Совоподібні, 

Дрімлюгоподібні, Серпокрильцеподібні, Колібріподібні. Птахівництво. Охорона 

птахів. Клас Ссавці. Загальна характеристика. Середовища існування. 

Особливості зовнішньої будови (поділ тіла на відділи, кінцівки). Покриви. 

Внутрішня будова. Особливості розмноження і розвитку ссавців. Поведінка 

ссавців. Сезонні явища у житті ссавців. Різноманітність ссавців. Першозвірі – 

яйцекладні ссавці. Сумчасті. Плацентарні ссавці: ряди Неповнозубі, Ящери, 

Комахоїдні, Примати, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні, Парнопалі, 

Китоподібні, Непарнопалі, Дамани, Хоботні, Сирени, Хижі (із Ластоногими); 

особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. 

Тваринництво. Охорона ссавців. 

БЛОК 4: Біологія людини. Вісцеральні системи. Біологія людини та її 

складові частини: анатомія, фізіологія, вчення про індивідуальний розвиток, 

антропологія, генетика та екологія людини. Гігієна – наука про здоров’я та його 

збереження. Поняття про здоров’я і хворобу. Організм людини як цілісна 

біологічна система. Тканини людського організму: епітеліальні, сполучні, 

м’язові, нервова; їхні характерні риси будови і функцій. Органи, фізіологічні та 

функціональні системи органів. Внутрішнє середовище організму. Гомеостаз, 

шляхи його забезпечення. Загальні відомості про нервову, гуморальну та імунну 

системи регуляції діяльності організму людини. Уявлення про подразливість та 

рефлекс. Роль ендокринної системи в забезпеченні процесів життєдіяльності. 

Загальні уявлення про залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. 

Поняття про гормони, їхня хімічна природа та функції. Основні залози 

внутрішньої секреції людини та їхні функції: гіпофіз, щитоподібна і підшлункова 

залози, наднирники, тимус (загрудинна, або вилочкова залоза), статеві залози; 

основні гормони, які ними виробляються. Роль гіпоталамуса у процесах 

гуморальної регуляції. Ендокринна функція інших органів (серце, печінка, 

нирки). Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини. 

Можливі порушення діяльності залоз внутрішньої секреції, їхня профілактика. 

Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції та узгодженні 

функцій організму людини, його взаємодії з довкіллям. Будова та види нейронів. 

Нерви та нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. 

Потенціал дії: механізм генерації та поширення вздовж мембрани. Рефлекторна 

дуга. Поділ нервової системи на центральну і периферійну частину. Поняття про 

соматичний і автономний відділи нервової системи. Взаємозв’язок нервової і 

гуморальної регуляції в організмі людини. Поняття про стрес та фактори, які 

його спричинюють. Імунна регуляція гомеостазу. Види імунітету: клітинний та 

гуморальний, вроджений та набутий, специфічний та неспецифічний. Механізми 

формування імунітету. Поняття про антиген та антитіло. Алергія як підвищена 



чутливість організму до певних чинників. Поняття про імунну пам’ять. Поняття 

про вакцини та сироватки та їхню роль у профілактиці та лікуванні захворювань. 

Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад та властивості. 

Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус-

фактор. Транспортування кров’ю кисню та вуглекислого газу. Зсідання крові. 

Правила переливання крові. Основні хвороби системи крові. Загальні уявлення 

про систему кровообігу. Будова та робота серця людини. Особливості будови та 

функціонування серцевого м’яза. Серцевий цикл, автоматія серця, провідна 

система 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 виміру пульсу і артеріального тиску. Електрокардіографія: 

принцип і діагностичне значення. Обмінні процеси у капілярах. 

Нейрогуморальна регуляція кровообігу. Основні розлади серцевосудинної 

системи, заходи профілактики захворювань системи кровообігу. Прояви 

артеріальної, венозної та капілярної кровотеч, перша допомога при них. 

Лімфатична система, лімфообіг. Склад, утворення та функції лімфи. Дихання. 

Будова і функції дихальних шляхів. Будова голосових зв’язок та механізм 

утворення звуків. Будова і функції легень; альвеоли. Механізм вентиляції легень. 

Газообмін в легенях. Кількісні показники дихання. Обмін газів у тканинах. 

Нервова і гуморальна регуляція дихання. Найпоширеніші та небезпечні 

захворювання системи дихання, їхня профілактика. Травлення та обмін речовин 

в організмі людини. Загальні уявлення про травну систему та процеси живлення. 

Будова ротової порожнини та травлення в ній. Будова зубів, їхні функції; роль 

язика. Утворення, склад та роль слини в травленні. Праці І.П.Павлова по 

вивченню діяльності слинних залоз та її нервової регуляції. Ковтання їжі як 

рефлекторна реакція та механізми його здійснення. Будова та функції глотки і 

стравоходу. Будова шлунку, процеси травлення у ньому. Утворення і склад 

шлункового соку, його роль в процесі травлення. Нервово-гуморальна регуляція 

шлункової секреції. Внесок І.П.Павлова у дослідження травлення в шлунку. 

Будова тонкої кишки, процеси травлення та всмоктування поживних речовин у 

ній. Будова та функції підшлункової залози та печінки. Будова товстої кишки, 

процеси травлення та всмоктування у ній. Виведення неперетравлених решток 

їжі з організму. Роль мутуалістичних мікроорганізмів у забезпеченні травлення 

та синтезі біологічно активних речовин. Захворювання органів травлення та 

гігієнічні вимоги щодо нормального харчування та запобігання шлунково- 

кишковим захворюванням. Основні відомості про обмін речовин і енергії, 

значення цих процесів у забезпеченні життєдіяльності людини. Основні етапи 

розщеплення білків, вуглеводів і жирів, а також синтезу потрібних організму 

речовин. Вітаміни, їхні властивості та роль в обміні речовин. Норми харчування 

залежно від вмісту необхідних організму речовин та витрат енергії. Будова 

нирки, нефрон. Утворення сечі, регуляція сечоутворення і сечовиділення. Інші 

органи, що беруть участь у виділенні. Найбільш поширені та небезпечні 

захворювання сечовидільної системи, розлади її діяльності тощо. Будова та 

функції шкіри. Похідні шкіри людини – волосся і нігті. Будова та функції 

потових, сальних і молочних залоз. Роль шкіри у теплорегуляції організму 

людини. Гігієна шкіри, профілактика захворювань шкіри. Опорно-рухова 



система людини, її функції та значення. Кісткова та хрящова тканини, зв’язки та 

сухожилки. Будова, склад, властивості кісток та їхній ріст. Типи кісток організму 

людини. Типи з’єднання кісток. Будова та типи суглобів. Будова скелету 

людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їхніх поясів. Особливості 

будови скелету людини у зв’язку з прямоходінням і працею. М’язи як частина 

опорно-рухової системи. Особливості будови та функції посмугованих 

скелетних м’язів; їхнє з’єднання з кістками та шкірою. Роль нервової і 

гуморальної систем у регуляції діяльності м’язів. Молекулярний механізм 

скорочення м’язових клітин. Робота м’язів. Статичне і динамічне навантаження 

м’язів, їхня втомлюваність та її фізіологічні причини. Основні групи м’язів 

організму людини: м’язи голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. Перша 

допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи (розтягах, ударах, вивихах, 

переломах кісток). Гігієна опорно-рухового апарату. Причини виникнення 

викривлення хребта і розвитку плоскостопості, заходи запобігання цим 

аномаліям. 

БЛОК 5: Біологія людини. Нервова система, органи чуття, психофізіологія 

Розмноження та розвиток людини. Поняття про спадковість людини. 

Будова статевих клітин людини та їхнє утворення. Будова та функції чоловічої і 

жіночої статевих систем. Основні процеси, пов’язані з розмноженням людини: 

менструальний цикл, запліднення, розвиток зародка та плоду (вагітність), 

пологи. Гігієна статевих органів; хвороби, які передаються переважно статевим 

шляхом, їхній прояв, наслідки, методи профілактики. Періодизація життя 

людини. Будова нервової системи. Оболонки спинного і головного мозку. 

Центральний і периферичний відділи нервової системи. Будова та функції 

соматичного та вегетативного відділів нервової системи. Будова та функції 

спинного мозку. Надходження інформації до спинного мозку. Роль спинного 

мозку у здійсненні і координації рухової діяльності. Головний мозок, будова та 

функції його відділів. Черепні нерви, їх класифікація і функціональне значення. 

Стовбурові центри підтримки життєдіяльності організму. Роль стовбура 

головного мозку у здійсненні і координації рухів. Особливості будови і функцій 

мозочка. Проміжний мозок: таламус, гіпоталамус, гіпофіз. Кора великих півкуль 

та її функції. Поняття про основні ядра (або базальні ганглії) кінцевого мозку, їх 

роль в організації рухової діяльності. Лімбічна система. Можливі порушення 

структури та функцій нервової системи, їхня профілактика. Сенсорні системи. 

Подразники та їхня природа. Поняття про сенсорні системи (аналізатори), їхня 

структура. Процес сенсорного сприйняття, рецептори первинночутливі і 

вторинночутливі, органи чуття. Зоровий аналізатор. Будова і функції органів 

зору. Молекулярний механізм світлосприйняття. Акомодація ока. Гігієна зору, 

запобігання його порушенням. Слуховий аналізатор. Будова та функції органу 

слуху (зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо). Механізм сприйняття звуків 

внутрішнім вухом. Гігієна слуху та запобігання його порушенням. Орган 

рівноваги. Механізм відчуття положення тіла в просторі. 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. Психофізіологія (вища нервова 

діяльність) людини. Біологічні основи поведінки людини (див. розділ 

"Етологія"). Відчуття. Сприйняття подразників як початковий етап психічних 



процесів. Увага та її роль у сприйнятті інформації. Перша і друга сигнальні 

системи. Фізіологічні основи мови. Прояви дії вищої нервової системи та їхнє 

значення: свідомість, мислення, емоції, мотивації, пам’ять (фізіологічна 

природа, види). Емоційні стреси та їхній вплив на організм. Сон і неспання. 

Характеристика сну і його фізіологічна природа. Швидка і повільна фази сну. 

Добовий ритм сон-неспання та його біологічне значення. Сновидіння. Гіпноз. 

Порушення нормального сну та його наслідки. Поняття про особистість. 

Біологічні та соціальні потреби людини, їхня мотивація та роль у регуляції 

поведінки. Поняття про характер та його риси. Гігієна розумової праці. 

Профілактика нервово-психічних захворювань. Можливі порушення вищої 

нервової діяльності, спадкові та набуті психічні хвороби. Людина розумна як 

біологічний вид. Положення людини в системі органічного світу. 

БЛОК 6: Етологія. Співвідношення вродженого та набутого у поведінці тварин. 

Структура поведінкового акту за К. Лоренцом. Значення сенсорних і нервової 

систем для організації поведінки. Координація та орієнтація. Генетично 

детермінована поведінка (кінези, таксиси, безумовні рефлекси, інстинкти та 

комплекс фіксований дій). Неадекватна ситуації поведінка. Біологічні ритми. 

Навчання асоціативне і неасоціативне. Основні форми навчання: звикання, 

сумація, імпринтинг, наслідування, класичні і інструментальні умовні рефлекси. 

Правила вироблення, класифікація, гальмування умовних рефлексів. 

Елементарна розумова діяльність тварин. Територіальна поведінка. Харчова 

поведінка. Захисна поведінка. Статева поведінка, піклування про потомство. 

Соціальна поведінка (типи угруповань та ієрархій). Комунікація тварин. "Мова 

тварин" та методи її дослідження. Еволюція поведінки. Соціобіологія. 

Еволюційно-стабільні стратегії поведінки. Концепція "сукупної або підсумкової 

пристосованості". Альтруїстична поведінка. Гіпотеза батьківського вкладу. 

БЛОК 7: Загальні питання біології. Біологія як наука про походження, 

розвиток та принципи структурно-функціональної організації живої природи. 

Предмет, мета та завдання сучасної біології. Методи біологічних досліджень, 

особливості їх історичного розвитку та застосування (класичні: описовий, 

порівняльний, історичний; сучасні: математичне моделювання, 

експериментальні методи). Загальні принципи класифікації біологічних 

дисциплін. Фундаментальні та прикладні біологічні дисципліни. Основні етапи 

та закономірності формування сучасної біології, перспективи її подальшого 

розвитку. Місце біології в системі природничих наук, її взаємозв’язки з іншими 

науками. Можливості застосування досягнень сучасної біології для вирішення 

актуальних питань медицини, психології, сільського господарства тощо. 

Цілісність, системність та єдність органічного світу. Системний характер та рівні 

організації живої природи. Жива природа як глобальна ієрархія біологічних 

систем різних рангів та масштабів. Визначення біологічних систем як відкритих 

систем. Загальні принципи підтримання гомеостазу біологічних систем різного 

рівня. Гомеостаз та екологічна рівновага. Загальні властивості біологічних 

систем (обмін речовин, рухливість, подразливість, ріст, розмноження, здатність 

пристосовуватися). Загальні принципи самооновлення, самовідтворення та 

саморегуляції біологічних систем. Обмін речовин, енергії та інформації на всіх 

рівнях організації біологічних систем. Співвідносність, взаємообумовленість та 



основні закономірності процесів обміну речовин та енергії в організмі. 

Біотичний кругообіг речовин. 

БЛОК 8: Біологія клітини, молекулярна біологія, гістологія. Особливості 

хімічного складу живих організмів Біогенні елементи. Біогенні елементи, їх 

поширення в природі, кількісний вміст в живих організмах принципи 

класифікації та функції. Головні закономірності взаємозв’язків хімічних 

елементів в живій природі. Неорганічні речовини. Вода. Особливості її 

молекулярної організації, властивості та біологічні функції. Гідрофільні та 

гідрофобні сполуки. Мінеральні речовини, неорганічні йони. Роль мінеральних 

речовин в осмотичних процесах та підтриманні рН середовища. Буферні 

системи. Органічні речовини. Загальна характеристика. Поняття про мономери 

та полімери. Білки. Хімічний склад білків. Амінокислоти як мономери білків. 

Принципи структурно-функціональної організації амінокислот. Принципи 

структурної організації білкової молекули. Фізико-хімічні властивості білків, їх 

класифікація та біологічні функції. Ферменти, їх структура та механізми дії як 

біокаталізаторів. Взаємодія ферментів в процесах саморегуляції живої системи. 

Молекулярні основи біосинтезу білків. Ліпіди. Хімічний склад та принципи 

структурної організації ліпідів, їх класифікація, роль у процесах життєдіяльності. 

Ліпіди як запасні поживні речовини та джерело енергії. Участь ліпідів в 

організації біологічних мембран. Ліпіди як гормони. Захисна функція ліпідів, їх 

участь в процесах терморегуляції організму тощо. Вуглеводи. Хімічний склад, 

принципи структурної організації молекул вуглеводів, їх класифікація. 

Моносахариди, олігосахариди та полісахариди. Енергетична, пластична та 

регуляторна функції вуглеводів. Нуклеїнові кислоти. Хімічний склад, фізико-

хімічні властивості та рівні структурної організації нуклеїнових кислот. 

Нуклеотиди та їх модифікації. АТФ, НАД, ФАД, НАДФ, їхня структура та 

функції. Типи нуклеїнових кислот та їх біологічні функції. Принцип генетичного 

кодування, універсальність та виродженість генетичного коду. Вітаміни. 

Класифікація вітамінів. Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, загальний 

механізм їхньої дії та біологічне значення. Клітина - елементарна структурно- 

функціональна одиниця живої матерії. Сучасні уявлення про походження 

клітинної форми життя. Еволюція біополімерів. Формування зовнішньої 

мембрани, як одна з вирішальних подій, що призвели до формування першої 

клітини. Структурна організація прокаріотичної клітини. Ускладнення та 

вдосконалення метаболічних шляхів, як фактор подальшого прогресу клітинної 

форми життя. Еволюція еукаріотичної клітинної форми. Виникнення 

мітохондрій та хлоропластів. Формування різноманіття внутрішніх мембран 

еукаріотичної клітини. Виникнення цитоскелету. Генетичний матеріал 

еукаріотичної клітини. Клітина - одиниця будови, функціонування, розвитку та 

патологічних змін організмів. Гомологічність в будові клітин. Клітинна теорія, 

історія питання, головні постулати та роль у розвитку біології. Сучасні методи 

дослідження клітини. Принципи компартменталізації еукаріотичної клітини. 

Поверхневий апарат клітини. Поверхневий апарат клітини як складна система. 

Надмембранний комплекс, його хімічний склад та біологічна роль. Плазмолема. 

Хімічний склад і загальні принципи організації біологічних мембран. Еволюція 

уявлень про структурну організацію плазматичної мембрани, сучасні моделі її 

будови. Рухливість компонентів плазмолеми. Функції плазмолеми. Проникнисть 



плазмо леми. Мембранний транспорт. Загальні принципи міжклітинної 

сигналізації. Сигнальні молекули, хімічна організація, особливості 

транспортування до клітин- мішеней. Поняття про клітинні рецептори та 

передачу сигналу всередину клітини. Органели та включення. Принципи 

класифікації клітинних органел, теорії еволюційного походження елементів 

вакуольної системи та мітохондрій. Мембрани ендоплазматичної сітки (ЕПС). 

Біогенез мембран ЕПС. Зерниста ЕПС. Локалізація зернистої ЕПС в клітинах, її 

функції. Будова та хімічний склад рибосом. Специфічність зв’язку рибосом з 

мембранами ЕПС. Гладенька ЕПС, її будова, локалізація в клітині та функції. 

Апарат Гольджі. Історія відкриття. Структура і локалізація апарату Гольджі в 

клітинах різних організмів. Принципи компартменталізації апарату Гольджі та 

його головні функції. Лізосоми. Класифікація лізосом, неоднорідність їх 

ферментативного складу. Властивості лізосомних ферментів, механізми їх 

активації. Концепція біогенезу лізосом. Функціональне значення лізосом. 

Пероксисоми. Будова пероксисом, хімічний склад та властивості 

пероксисомальних мембран. Мітохондрії. Особливості структурної та 

ультраструктурної організації мітохондрій. Мітохондрія як складна структурно- 

функціональна система. Зовнішня мітохондріальна мембрана. Внутрішня 

мітохондріальна мембрана. Мітохондріальна камера. Мітохондріальний 

матрикс. Цикл Кребса. Окисне фосфорилювання. Пластиди. Особливості 

структурно-функціональної організації пластид. Типи пластид. Основи 

молекулярного механізму фотосинтезу. Світлові реакції. Темнові реакції. Цикл 

Кальвіна. Вплив умов довкілля на інтенсивність фотосинтезу. Особливості 

фотосинтезу в еукаріотів та прокаріотів. Включення. Класифікація включень, їх 

хімічна природа, біогенез та роль у функціонуванні клітини. Клітинне ядро. Ядро 

як складана система забезпечення збереження та відтворення спадкової 

інформації клітини. Ядерна оболонка. Структурно-функціональні особливості 

ядерної оболонки. Ядерні пори. Поведінка ядерної оболонки в мітозі. 

Каріоплазма. Хімічний склад каріоплазми та принципи підтримання її 

гомеостазу. Ядерний хроматин. Загальні принципи організації ядерного 

хроматину. Гістонові та негістонові білки хроматину, їх роль в підтриманні 

структурної організації та регуляції активності ядерної ДНК. Типи хроматину. 

Реплікація та транскрипція. Процесинг РНК. Сплайсинг. Репарація. Ядерця. 

Хімічний склад ядерець. Особливості їх структурної організації в залежності від 

рівня функціональної активності клітин. Зміни структури ядерця при поділі 

клітини. Загальна характеристика процесу біосинтезу білка. Етапи біосинтезу 

білка. Посттрансляційні модифікації білків. Клітинний цикл. Інтерфаза. 

Періодизація інтерфази, взаємозв’язок її періодів та закономірності переходу з 

одного періоду в інший. Поділ клітини. Типи клітинного поділу: мітоз, амітоз, 

ендомітоз. Мейоз як специфічний етап розвитку статевих клітин. Кросинговер та 

його біологічне значення. Особливості будови клітин прокаріотів. Особливості 

обміну речовин прокаріотів. Бактерії фотосинтетики і хемосинтетики. 

Особливості розмноження і статевого процесу у бактерій. Значення бактерій у 

природі. Бактерії – збудники хвороб людини і інших організмів. Заходи боротьби 

із збудниками та профілактика інфекційних захворювань. Використання 

бактерій у господарській діяльності людини. Археї: особливості будови. Основні 

процеси функціонування клітин. Загальні уявлення про обмін речовин та 



перетворення енергії в організмі. Поняття про асиміляцію та дисиміляцію, 

пластичний та енергетичний обміни. Класифікація форм обміну речовин: 

автотрофи і гетеротрофи, хемотрофи і фототрофи, органотрофи і літотрофи. 

Енергетичний обмін. Основні етапи розщеплення вуглеводів. Поняття про 

аеробні і анаеробні процеси. Гліколіз. Взаємодія клітин. Поняття про 

одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. Фізіологічні та 

функціональні системи органів та їхнє значення для забезпечення нормальної 

життєдіяльності організмів. Біотехнологія. Бродіння: його особливості і 

значення. Сучасні методи молекулярної і клітинної біології. Генетична 

модифікація організмів. Поняття про тканини. Гістологічні елементи. Клітинні 

та неклітинні гістологічні елементи. Тканинний матрикс; тканинні рідини. 

Загальні принципи формування та функціонування тканин: впізнання, адгезія, 

міжклітинні контакти. Загальні принципи підтримання сталості тканинних 

утворень. Загибель клітин та її типи. Регенерація. Класифікація тканин. 

Структурна організація та закономірності функціонування основних типів 

тваринних і рослинних тканин (див. блоки 2 і 5-6). 

БЛОК 9: Неклітинні форми життя. Віруси. Відкриття вірусів. Місце вірусів у 

системі органічного світу. Особливості будови та процесів репродукції вірусів. 

Взаємодія вірусів з чутливими клітинами. Вплив вірусів на організм хазяїна. 

Вірусні захворювання людини та їх профілактика. Захисні реакції організму 

проти вірусних інфекцій. Шляхи поширення вірусів у природі. Роль вірусів у 

природі та житті людини. Використання вірусів у біотехнологічних процесах. 

Різноманітність вірусів: віруси людини і тварин, фітовіруси, бактеріофаги. 

Неканонічні віруси: пріони та віроїди. 

БЛОК 10: Біологія індивідуального розвитку. Розмноження як одна з 

характеристик живого. Еволюція форм розмноження. Нестатеве розмноження та 

його форми. Виникнення статевого процесу в еволюції, його поширення та 

біологічне значення. Статеве розмноження одноклітинних та багатоклітинних 

організмів. Статеві залози. Будова та розвиток статевих клітин. Гаметогенез. 

Сперматогенез. Овогенез. Запліднення. Акросомна та кортикальна реакції: 

механізм та біологічне значення. Біологічна моно- та поліспермія. Визначення 

статі при заплідненні. Партеногенез. Природний та штучний партеногенез. 

Онтогенез та його періодизація. Онтогенетичний розвиток та закономірності 

його періодизації. Особливості онтогенезу пов’язані з умовами існування 

організмів. Ембріональний період онтогенезу. Утворення зиготи. Загальна 

характеристика процесів дроблення, гаструляції, індукції нервової системи, 

гістогенезу та органогенезу. Поняття компетенції, детермінації та диференціації. 

Теорія зародкових листків. Механізми диференціації зародкових листків. 

Ембріогенез як процес поступового ускладнення рівня організації шляхом 

розгортання та реалізації спадкової програми за певних умов зовнішнього 

середовища. Критичні періоди онтогенезу. Особливості існування організмів у 

критичні періоди розвитку. Вплив зовнішніх факторів на ембріогенез. 

Постембріональний розвиток. Типи постембріонального розвитку. Непрямий 

(личинковий) та прямий (неличинковий і внутрішньоутробний) види 

постембріонального розвитку. Ріст. Характеристика сучасних уявлень про 

сутність процесу росту. Типи росту та співвідношення процесів росту і розвитку 

в онтогенезі. Нейрогуморальні механізми регуляції росту. Закономірності 



впливу факторів середовища на характер росту. Біологічний вік та його критерії. 

Період старості як етап онтогенезу. Теорії старіння. Регенерація. Фізіологічна і 

репаративна регенерація. 

БЛОК 11: Генетика. Генетика – наука про закономірності спадковості та 

мінливості. Основні етапи розвитку генетики. Базисні генетичні поняття: ген, 

алель, геном, генотип, рецесивні та домінантні алелі і ознаки, мінливість, 

спадковість, фен, фенотип, гомо- та гетерозиготність. Методи генетичних 

досліджень. 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. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Відхилення при 

розщепленні від типових кількісних співвідношень, встановлених Г.Менделем, 

та їхні причини. Хромосомна теорія спадковості. Структура гена. 

Співвідношення ген – ознака. Взаємодія генів та її типи. Множинна дія генів. 

Цитоплазматична спадковість та її біологічне значення. Проміжний характер 

успадкування, неповне домінування, вплив летальних алелей тощо. Явище 

зчепленого успадкування. Кросинговер, його причини та біологічне значення. 

Генетичні карти хромосом. Генетика статі. Аутосоми та статеві хромосоми 

(гетерохромосоми). Визначення статі у різних груп організмів, його генетичні 

основи. Співвідношення статей у популяціях. Ознаки та стать: успадкування, 

зчеплене зі статтю, обмежене статтю та залежне від статі. 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. Типи мутацій та причини їхнього виникнення; 

поняття про мутагенні фактори. Загальні властивості мутацій. Біологічні 

антимутаційні механізми. Значення мутацій у природі та житті людини. Закон 

гомологічних рядів спадкової мінливості організмів. Генетика популяцій. 

Генетична структура популяцій. Закон Харді- Вайнберга. Спадкова мінливість у 

природних популяціях. Поняття про генофонд популяції. Частоти зустрічності 

алелей в популяції та їхній розподіл. Дрейф генів, його причини та наслідки. 

Генетика людини. Методи дослідження спадковості людини. Поняття про 

людські спільноти та генетичні процеси, що в них відбуваються. Накопичення 

мутацій у людських спільнотах. Медична генетика та її значення для охорони 

здоров’я. Спадкові захворювання людини, їхні причини. 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. Центри різноманітності та 

походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин. Особливості 

селекції рослин, тварин та мікроорганізмів. Значення поліплоїдії в селекції 

рослин. Метод аналізу спадкових якостей плідників за характером нащадків. 

Біотехнологія, генетична та клітинна інженерія: основні напрямки досліджень та 

сучасні досягнення. Клонування організмів. 

БЛОК 12: Еволюція. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж.Б.Ламарка 

та її сучасне трактування. Ч.Дарвін та основні положення його еволюційної 



гіпотези. Створення синтетичної гіпотези еволюції та її основні положення. 

Популяція як одиниця еволюції. Елементарні фактори еволюції: хвилі життя, 

дрейф генів, ізоляція. Види природного добору та його творча роль. Поняття про 

мікроеволюцію, видоутворення та макроеволюцію. Вид і його критерії. Способи 

видоутворення. Поняття про біологічний прогрес та регрес. Шляхи досягнення 

біологічного прогресу: ароморфоз, ідіоадаптація та загальна дегенерація. 

Співвідношення між основними шляхами еволюції. Порівняльно-анатомічні, 

палеонтологічні та ембріологічні дослідження історичного розвитку організмів. 

Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера та сучасні уявлення про нього. Поняття 

про дивергенцію та конвергенцію, аналогічні та гомологічні органи, рудименти 

та атавізми. Дослідження адаптацій організмів до середовища існування. 

Мімікрія та її види. Сучасний синтез екології та еволюційних поглядів. Поняття 

про темпи еволюції. Біоценотичні кризи. Біогеографія та еволюція. Гіпотези 

сімейного добору (family selection), групового добору (group selection), відбору 

родичів (kin selection) та статевого добору. Поняття "плати та виграшу". 

Принципи класифікації організмів. Поняття про штучні та природні 

(філогенетичні) системи організмів. Проблема виникнення життя на Землі та 

пізнання його суті. Основні гіпотези виникнення життя на Землі. Поділ 

геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Розвиток життя в архейський 

еон. Первинні прокаріотні екосистеми та особливості їхнього функціонування. 

Особливості еволюції прокаріотів. Розвиток життя в протерозойський еон. 

Гіпотези походження еукаріотів та багатоклітинних організмів. Формування 

водних екосистем з високою видовою різноманітністю. Життя в едіакарський 

(вендський) період: розвиток багатоклітинних тварин та організмів-енігматів. 

Розвиток життя в палеозойську еру. Становлення сучасних меж біосфери у 

другій половині палеозойської ери. Основні еволюційні події мезозойської ери. 

Розвиток життя у тріасовому, юрському та крейдяному періодах. Розвиток життя 

в кайнозойську еру. Основні еволюційні події палеогенового, неогенового та 

антропогенового періодів. Формування сучасного рослинного та тваринного 

світу Землі. 

БЛОК 13: Екологія. Принцип єдності організму та середовища. Екологічна 

характеристика та популяційна структура виду. Поняття про популяцію. 

Особливості структури популяцій (вікова, просторова, статева тощо). Динаміка 

популяцій: народжуваність, смертність, криві росту. Екологічні фактори та їхня 

класифікація (абіотичні, біотичні, антропогенні). Закономірності дії екологічних 

факторів на організми. Основні форми біотичних взаємовідносин (конкуренція, 

паразитизм, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм). Поняття про 

обмежуючі (лімітуючі) фактори. Комплексна дія екологічних факторів на 

організми та їхня взаємодія. Поняття про середовище існування. Основні 

середовища існування організмів: наземноповітряне, водне, ґрунт як особливе 

середовище існування живих істот. Адаптації організмів до існування у ґрунті. 

Організм живих істот як середовище існування. Життєві форми як наслідок 

адаптацій до певних умов довкілля. Пристосування організмів до ритмічних змін 

у навколишньому середовищі: біологічні ритми, сезонні явища, фотоперіодизм. 

Біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їхня структура та характеристики. 

Властивості екосистем. Взаємозв’язки між популяціями у екосистемах. 

Перетворення енергії у екосистемах та їхній енергетичний баланс. Поняття про 



продуцентів, консументів і редуцентів. Ланцюги живлення та їхні типи. Поняття 

про харчову (трофічну) сітку. Правило екологічної піраміди. Види екологічних 

пірамід. Валова і чиста продуктивності екосистем. Вплив екологічних факторів 

на зміни у біогеоценозах. Зміни біогеоценозів з часом, причини цих процесів, 

сукцесії. Саморегуляція біогеоценозів. Агроценози та особливості їхнього 

функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів. Основи 

вчення В.І.Вернадського про біосферу. Оболонки планети Земля. Біосфера та її 

межі. Жива речовина біосфери, її властивості та функції. Колообіг речовин та 

потоки енергії у біосфері як необхідні умови її існування. Саморегуляція 

біосфери, як єдиної глобальної екосистеми. Роль живих організмів у 

перетворенні оболонок Землі (створенні осадових порід, грунтоутворенні, 

підтриманні сталості газового складу атмосфери тощо). Вчення 

В.І.Вернадського про. Глобальні біогеохімічні цикли. Діяльність людини та стан 

біосфери. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людиною: ріст 

населення планети, ерозія та забруднення грунтів, ріст великих міст, знищення 

лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі 

зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття тощо. Застосування 

екологічних знань у практичній діяльності людини. Природні ресурси України 

та їхня охорона. Сучасна екологічна та демографічна ситуації в Україні. Охорона 

і відтворення біологічного різноманіття організмів як необхідна умова 

підтримання стабільності біосфери. Національна система збереження 

біологічного різноманіття в Україні. Поняття про Червону та Зелену книги. 

Природоохоронні території та їхні типи. Роль природоохоронних територій у 

збереженні та відтворенні біологічного різноманіття України. Природоохоронне 

законодавство України. Значення міжнародного співробітництва для збереження 

та поліпшення стану довкілля. 

БЛОК 14. Біологічна систематика. Від учнів вимагається знання певних 

систематичних категорій: принципи побудови ієрархії систематичних категорій 

(таксонів), знання ознак основних таксонів, знання біології типових і поширених 

представників таксонів, а також деяких представників, що мають особливе 

значення у житті людини, або таких, що внесені до Червоної книги України. 

Перелік таксонів є ширшим, ніж у базовій шкільній програмі, адже знання 

біорізноманіття є важливою складовою формування фахівця-біолога. 

 

Критерії оцінювання завдань: 
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; 

• рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та 

дослідження природи, виконання лабораторних та практичних робіт. 

 



Максимальна оцінка за кожне питання – 10 балів. Оцінювання здійснюються за 

критеріями, наведеними в таблиці. 

 

Кількість 

балів 

Характеристика 

1-2 Учасник намагається відтворити окремі факти, наводить елементарні приклади 

біологічних об’єктів і їх окремі ознаки, фрагментарно виконує роботу без 

належного оформлення. 

3-4 Учасник відтворює незначну частину навчального матеріалу, дає визначення 

окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак 

біологічних об’єктів; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією 

виконує завдання з неповним їх оформленням 

5-6 Учасник дає неповну відповідь, частково дотримується логіки її викладу; 

відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає біологічні терміни; 

характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом; у 

відповідях допускає помилки; розв’язує прості типові біологічні вправи і 

задачі; за інструкцією виконує завдання, оформляє їх без висновків 

7-8 Учасник вірно відповідає на поставлені запитання; встановлює причинно- 

наслідкові зв’язки; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам 

явищам і процесам живої природи; розв’язує стандартні пізнавальні завдання; 

виправляє власні помилки; розв’язує типові біологічні вправи і задачі; за 

інструкцією виконує практичні завдання, оформляє їх, робить нечітко 

сформульовані висновки 

9-10 Учасник вірно та обґрунтовано відповідає на запитання; виявляє міцні й 

глибокі знання з біології; аналізує і розкриває закономірності живої природи; 

наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює 

біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує причинно- наслідкові зв’язки; 

аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; розв’язує 

біологічні вправи і задачі; вільно відповідає на ускладнені запитання, з 

використанням міжпредметних зв’язків; самостійно характеризує біологічні 

явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити 

проблему і визначити шляхи її розв’язання; за інструкцією ретельно виконує 

та практичні завдання, оформляє їх, робить логічно побудовані та обґрунтовані 

висновки 
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4. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності // 

Офіційний вісник України вiд 05.12.2011 − № 92 − С. 100 (стаття 3356, код акту 
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5. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2011. 

6. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. 

– К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

 

Сайти, що містять навчальні матеріали з біології 

 

1. Український біологічний сайт http: http://www.biology.org.ua Сайт 

присвячено висвітленню історії та сучасного стану біологічної науки і освіти в 

Україні. Багато інформації стосовно шкільних біологічних змагань: олімпіад та 

турнірів тощо. 

2. Асоціація вчителів біології України http://biology.civicua.org   

3. Всеукраїнський центр олімпіад школярів в Інтернеті 

http://www.olymp.vinnica.ua Зазвичай публікуються матеріали олімпіад, 

результати їх проведення та інформація щодо проведення нових. Також тут 

можна подивитись архів матеріалів проведення олімпіад минулих років. Є 

можливість залишити відгук про сайт в Гостьовій книзі. 

4. Портал Знань http://www.znannya.org Портал знань — відкриті навчальні 

матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань. Вільний доступ 

до навчальних курсів різної тематики. Освітні ресурси з інформаційних 

технологій, програмування, проектування програмного забезпечення. 

5. Острів знань http://ostriv.in.ua Освітній шкільний інтернет-портал "Острів 

Знань" призначений для користувачів молодшого, середнього та старшого 

шкільного віку, вчителів-предметників, вихователів, керівників закладів 

шкільної та позашкільної освіти, батьків, всіх зацікавлених в покращенні 

навчально-виховного процесу та розвитку дитини як гармонійної особистості. 

"Острів Знань" покликаний не замінювати традиційну освіту, а доповнювати її, 

сприяти закріпленню знань, отриманих учнями в навчальних закладах. Це 

перший в Україні інтернет-ресурс, за допомогою якого юні та дорослі відвідувачі 

зможуть не тільки проявити себе, оприлюднити власну геніальну ідею та знайти 

шлях для втілення її в життя, а й весело та корисно поспілкуватись з цікавими 

співрозмовниками, знайти відповідь на дотепні, серйозні питання, погратись і 

отримати нові знання. 

6. Освітній портал  http://www.osvita.org.ua Має велику кількість посилань 

на різні теми присвячені освіті - це і перелік ВНЗ України, новини освіти та 

науки, статті з питань освіти, реферати, курсові, навчальні курси. Інформація для 

абітурієнтів, студентів. Ресурси з дистанційної освіти. Всі бажаючі обговорити 

проблеми освіти мають можливість скористатися послугами Форуму. 

7. Всеукраїнський шкільний портал http://www.school.ed.net.ua  

Інформація про середні навчальні заклади України, курси дистанційної освіти, 

мультимедійні підручники, новітні розробки на допомогу навчальному процесу. 

8. Віртуальна освітня лабораторія http://www.virtulab.net Віртуальні 

лабораторні роботи з природничих дисциплін для 7-11 класів. 
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