


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 повної 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 повної загальної середньої освіти. 

 

 

 

 

  



Зміст програми 

Вступ до біології 

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

вивчають життя. Різноманітність життя (на прикладах представників 

основних груп живої природи). Поняття про віруси. 

Клітина — одиниця живого.  

Історія вивчення клітини. Загальний план будови клітини. (клітина, клітинна 

мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, 

вакуоля). 

Будова рослинної і тваринної клітини.  

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем). 

Основні положення клітинної теорії. 

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 

життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини. 

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).  

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.  

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 

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.  

 

Тварини 

Тваринний світ — складова частина природи. Подібність і відмінність 

тварин, рослин і грибів; місце тварин у природі. Особливості живлення 

тварин.  

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

Систематика тварин (завдання систематики, таксономічні категорії, основні 

принципи класифікації тварин). Основні систематичні групи тварин. 

Різноманітність тварин: 

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, її будова та 

життєдіяльність. Цикл розвитку. Розмноження. 

Пристосованість червів до паразитизму та способи запобігання зараженню. 

Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня 

будова та життєдіяльність дощового черв'яка. Розмноження. Роль дощових 

черв'яків у ґрунтоутворенні. 

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на 

класи. 

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і 

життєдіяльності рака річкового. Розмноження. 

Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови та 

життєдіяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в 

природі і житті людини.  

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів 

життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Типи 

розвитку комах. Основні ряди комах: лускокрилі, твердокрилі, двокрилі, 

перетинчастокрилі, прямокрилі. Особливості будови та життєдіяльності 

представників цих рядів комах. Роль і значення комах. 

Хордові. Загальна характеристика типу. Клас ланцетники. Особливості 

будови ланцетника. 

Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи Хрящові і кісткові. 

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риби на прикладі окуня 

річкового. Різноманітність риб (акули, осетрові, кісткові, кистепері). 

Розмноження, нерест і розвиток. Міграції. Турбота про потомство. 

Господарське значення риб. 

Земноводні. Характеристика класу. Жаба. Особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Розмноження і розвиток. 

Різноманітність і значення. 

Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її 

будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів, їх 

практичне значення. Походження плазунів. 

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. 



Поведінка птахів. Розмноження і розвиток птахів. Турбота про потомства. 

Пристосованість птахів до сезонних явищ у природі (гніздування, кочування, 

перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини. 

Птахівництво. 

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови та процесів життєдіяльності на прикладі собаки 

свійської. Різноманітність ссавців. Характеристика основних рядів: 

Першозвірі, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижаки, Ластоногі, 

Китоподібні, Парно- і Непарнокопитні, Примати. Роль ссавців у природі і 

житті людини. Сільськогосподарські тварини класу ссавців. Етапи розвитку 

тваринного світу. Природні угруповання (на прикладі лісу, водойми). 

Взаємозв'язки в природних угрупованнях. 

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. 

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.  

Природоохоронні території. Червона книга України. 

Біологія людини 

Значення знань про людину для збереження її здоров’я. 

Організм людини як цілісна біологічна система. Органи, фізіологічні та 

функціональні системи органів. Гомеостаз, шляхи його забезпечення. 

Загальні відомості про нервову, гуморальну та імунну регуляції діяльності 

організму людини.  

Ендокринна система. Роль ендокринної системи в забезпеченні 

життєдіяльності. Загальні уявлення про залози зовнішньої, внутрішньої та 

змішаної секреції. Поняття про гормони, їх хімічну природу та функції. 

Залози внутрішньої секреції людини та їх функції: гіпофіз, щитоподібна, 



наднирники, тимус (вилочкова залоза). Залози змішаної секреції та їх 

функції: підшлункова,статеві залози. Особливості гуморальної регуляції 

життєвих функцій організму людини. Можливі порушення секреторної 

діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика. 

Нервова система. Основні уявлення про нервову систему, її значення в 

регуляції та узгодженні функцій організму людини, у взаємодії організму з 

довкіллям. Будова та види нейронів. Нерви та нервові вузли. Рефлекторний 

принцип діяльності нервової системи. Безумовні та умовні рефлекси. 

Рефлекторна дуга. Поділ нервової системи на центральну і периферичну. 

Будова та функції спинного мозку. Головний мозок, будова та функції його 

відділів (довгастого мозку, мозочку, середнього, проміжного і переднього 

мозку). Кора великих півкуль та її функції. 

Можливі порушення структури та функцій нервової системи, їх 

профілактика. 

Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. Поняття 

про стрес та фактори, які його спричинюють. 

Опорно-рухова система. Опорно-рухова система людини, її функції та 

значення. Кісткова та хрящова тканини, зв'язки та сухожилки. Будова, склад, 

властивості кісток та їх ріст. Типи кісток організму людини. Хрящі. Рухомі, 

напіврухомі і нерухомі з'єднання кісток. Будова та типи суглобів. Скелет 

окремих відділів людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їх 

поясів. Особливості будови скелету людини в зв'язку з прямоходінням і 

працею. 

М'язи як частина опорно-рухової системи. Особливості будови та функції 

посмугованих (скелетних) м'язів: їх з'єднання з кістками та шкірою. Роль 

нервової та гуморальної систем в регуляції діяльності м'язів. Механізми 

скорочення м'язових клітин. Статична і динамічна робота м'язів, їх 

втомлюваність та її фізіологічні причини. Основні групи м'язів: голови, шиї, 

тулуба (грудної клітки, живота, спини), верхніх і нижніх кінцівок. 

Регулювання навантаження та відпочинку. Рухова активність і здоров'я. 

Гіподинамія та запобігання їй. Причини виникнення викривлення хребта і 

розвитку плоскостопості, заходи запобігання цим аномаліям. Значення праці, 

фізичного виховання, заняття спортом та активного відпочинку для 

правильного формування скелета і розвитку м'язів. 

Кров та кровообіг. Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її 

хімічний склад та властивості. Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та 

лейкоцитів. Групи крові та резус-фактор. Зсідання крові. Правила 

переливання крові. 

Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений 

та набутий. Механізми формування імунітету. Поняття про антигени та 

антитіла. Формування імунних реакцій організмів. Можливі причини 

пригнічення імунної системи. Штучний імунітет (активний та пасивний). 

Поняття про вакцини та сироватки і їх роль у профілактиці та лікуванні 

захворювань. 



Будова та робота серця людини. Автоматія серця. Нервова і гуморальна 

регуляція серцевого циклу. 

Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), великого і 

малого кіл кровообігу. Рух крові по судинам, кров'яний тиск в них. Пульс. 

Нейрогуморальна регуляція кровообігу. 

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

Особливості будови лімфатичних вузлів та їх роль. Взаємозв'язок між кров'ю, 

тканинною рідиною та лімфою. 

Система органів дихання. Будова і функції верхніх (носова порожнина, 

носоглотка, ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних 

шляхів. Будова і функції легень, їх розташування в організмі людини. 

Альвеоли. Процеси вдиху і видиху та їх регуляція. Газообмін в легенях. 

Основні показники активності дихання. Обмін газів в тканинах. Нервова і 

гуморальна регуляція дихання та основні причини, які можуть викликати їх 

порушення. 

Система органів травлення та обмін речовин в організмі людини. 
Значення процесів травлення та всмоктування поживних речовин в 

шлунково-кишковому тракті для життєдіяльності організму людини. Основні 

відомості про харчові продукти рослинного і тваринного походження, 

способи їх зберігання. Методи дослідження процесів травлення. 

Будова ротової порожнини та травлення в ній. Будова та функції зубів. Роль 

язика в перемішуванні їжі та сприйнятті її смаку. Склад та роль слини в 

травленні. Ковтання їжі, механізм його здійснення. Будова та функції 

стравоходу. 

Будова шлунка, травлення в ньому і нервово-гуморальна регуляція його 

діяльності. Склад шлункового соку, його роль у процесі травлення. 

Будова тонкого кишечнику, травлення та всмоктування поживних речовин у 

ньому. Склад кишкового соку, секрети підшлункової залози і печінки, роль 

жовчного міхура. 

Будова товстого кишечнику, травлення та всмоктування в ньому. 

Формування калових мас та виведення їх із організму. Роль мутуалістичних 

мікроорганізмів кишечнику (кишкова паличка тощо) в забезпеченні 

травлення та синтезі біологічно активних речовин (вітаміни К та В12 тощо). 

Гігієна травлення. 

Вітаміни та їх роль в обміні речовин. Поняття про авітамінози, гіпо- та 

гіпервітамінози. Вміст та способи зберігання вітамінів і основних харчових 

продуктах. Норми харчування в залежності від вмісту необхідних організму 

речовин та витрат енергії. Лікувальне харчування. 

Система органів виділення. Необхідність виділення з організму продуктів 

обміну. Будова та функції органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, 

сечового міхура, сечовидільного каналу. Утворення сечі, регуляція 

сечоутворення і сечовиділення. 

Профілактика захворювань сечовидільної системи. 



Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини — волосся і нігті. 

Роль шкіри в теплорегуляції організму людини. Гігієна шкіри. Профілактика 

захворювань шкіри. 

Будова та функції чоловічої і жіночої статевих систем. Запліднення, 

розвиток зародка та плоду (вагітність). Генетичне визначення статі. 

Народження дитини, годування материнським молоком. Ріст та розвиток 

дитини (етапи новонародженості: грудний (немовля), ясельний, дошкільний 

та шкільний). Особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток.  

Аналізатори (сенсорні системи), їх структура. Подразники та їх природа. 

Рецептори, органи чуття та їх значення. 

Зоровий аналізатор. Будова і функції органів зору. Сприйняття світла, 

кольору. Акомодація ока. Гігієна зору, запобігання його порушенням. 

Аналізатор слуху. Будова та функції органів слуху (зовнішнє, середнє та 

внутрішнє вухо). Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його 

порушенням. 

Органи дотику, нюху та смаку. Будова органів чуття, сприймання ними 

відповідних подразнень, їх передача, аналіз. 

Вища нервова діяльність як основа поведінки людини. Безумовні 

рефлекси та інстинкти. Утворення, види умовних рефлексів, їх значення. 

Виникнення динамічного стереотипу, формування звичок і вміння. 

Гальмування рефлексів та його значення для нормальної поведінки людини. 

Перша і друга сигнальні системи. Фізіологічні основи мови. Прояви дії вищої 

нервової системи та їх значення: свідомість, мислення, емоції, мотивації, 

пам'ять (фізіологічна природа, види). Фізіологічні основи пам'яті та емоцій. 

Емоційні стреси та їх вплив на організм. Способи керування емоціями. 

Сон і неспання. Характеристика сну і його фізіологічна природа. 

 Добовий ритм сон — неспання та його біологічне значення. Порушення 

нормального сну та його наслідки. 

Людина і довкілля. Екологія людини та й значення для гармонізації 

відносин людства та довкілля. Вплив екологічних факторів на організм 

людини. Біологічні основи адаптацій людини до зміни інтенсивності дії 

екологічних факторів. Комплексна дія екологічних факторів на організм 

людини та їх взаємодія.  

Загальна  біологія 

Хімічний склад клітини 

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. 

Структура клітини 

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. 

Принципи функціонування клітини 

Обмін речовин та енергії. 

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.  

Клітинне дихання. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.  

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.  

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК.  

Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку. 

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. 

Еволюція органічного світу 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. 

Еволюційні фактори.  

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 

Надорганізмові біологічні системи 

Екосистема. Різноманітність екосистем. 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. 

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. 

Біосфера як цілісна система.Захист і збереження біосфери, основні заходи 

щодо охорони навколишнього середовища. 

Біологія як основа біотехнології та медицини 

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. 

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Основи генетичної та 

клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і 

медицині. Генетично модифіковані організми 


