
 



Пояснювальна записка 

           Програма співбесіди  з біології для вступників до Університетського 

коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка  укладено на основі 

чинної програми з біології, затвердженої Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 07.06. 2017 р.  № 804),  яка ґрунтується на засадах 

компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до 

навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника 

засвоєння змісту базової загальної середньої освіти. 

Матеріал включає питання з ботаніки, зоології, біології людини, 

загальної біології. Співбесіда  з біології  проводиться в усній формі. 

Провідними змістовими елементами співбесіди  є біологічні знання 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. 

На співбесіді з біології вступник повинен:  

 знати загальносвітове значення рослин, їх розподіл за групами; 

 мати уявлення про рослинний організм як збалансовану відкриту 

систему; 

 вміти характеризувати нижчі та вищі рослини; 

 бути обізнаним в основах цитології (будова клітини); 

 вміти надати загальну характеристику організмам клітинної будови; 

 мати поняття про неклітинні форми життя; 

 знати морфологічні ознаки, функції та клітинну будову основних 

вегетативних органів рослини (корінь, стебло, листок, квітку, плід); 

 вміти пояснити відмінні ознаки безхребетних та хордових тварин, 

надати їм загальну характеристику (будова тіла, особливості 

проходження процесів життєдіяльності, рух, розмноження); 

 мати уявлення про будову організму людини; 

 характеризувати тканини, органи та системи органів людини, зокрема 

знати їх будову та функції; 

 мати уявлення про перебіг процесів життєдіяльності (дихання, 

травлення, виділення, обмін речовин); 

 вміти пояснити проведення теплорегуляції людиною, роль шкіри в 

процесах тепловіддачі; 

 мати уявлення про центральну нервову систему людини, види 

рефлексів та їхню сутність;  



 надавати загальну характеристику органам чуття людини (органи зору, 

слуху, рівноваги, нюху, смаку); 

 мати поняття про залози внутрішньої секреції; 

 класифікувати рефлекси людини (умовні та безумовні); 

 охарактеризувати біологічні ритми людини; 

 вміти пояснити вплив факторів середовища на живі організми; 

 вміти пояснити вплив біотичних та абіотичних факторів на організм 

людини. 

Співбесіда має характер індивідуальної бесіди з кожним вступником із 

фіксуванням в протоколі заданих питань і правильності отриманих 

відповідей, які підтверджуються підписом вступника і членів комісії після 

проведення співбесіди. Інформація про результати співбесіди оголошуються 

вступником в день її проведення.  

Запитання надаються в межах програми базової загальної середньої освіти. 

 

 

 

 


