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Програма вступного випробування з дисципліни «Біологія» призначена для осіб, які вступають на другий курс 
навчання до ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» за спеціальністю 
221 Стоматологія на основі попередньо здобутого освітнього рівня молодший спеціаліст/молодший бакалавр за 
галуззю знань 22 Охорона здоров’я. 

 
Програму розроблено на основі Навчальної програми з дисципліни «Медична біологія», що складена у 

відповідності з методичними рекомендаціями, затвердженими ЦМК з ВМО МОЗ України щодо розроблення програм 
навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та схвалених сектором вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 19 від 23.11.2017 р. Весь блок отриманих 
компетентностей з даної дисципліни відповідає Стандарту вищої освіти України додипломної підготовки фахівців 
другого (магістрського) рівня галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія. 

 
Анотація та зміст програми 
«Медична біологія» є базовою дисципліною, що закладає фундамент для подальшого засвоєння студентами 

знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін (гістологія, біохімія, анатомія, 
щелепно-лицьова хірургія, нормальна та патологічна фізіологія, інфекційні хвороби, епідеміологія, дитячі хвороби, 
хірургія, внутрішні хвороби тощо). 

Завдання навчальної програми випливають із цілей освітньої та професійної підготовки випускників вищого 
медичного навчального закладу та визначаються змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти 
лікар-спеціаліст. Згідно з вимогами Стандарту, дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей, завдяки 
яким здійснюється взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти. Одними з них є 
здатність: 

- використовувати в практичній діяльності лікаря знання молекулярних і цитологічних основ спадковості, 
механізмів розвитку спадкових і набутих хвороб людини; 
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- застосовувати знання особливостей онтогенезу людини та його зв’язку з філогенезом у діагностиці та 
лікуванні захворювань людини; 

- застосовувати в практичній діяльності лікаря знань біологічних основ паразитизму для діагностики та 
профілактики паразитарних хвороб людини, розробки протиепідемічних заходів; 

- оцінювати вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я людини, використовувати власну 
професійну діяльність задля збереження навколишнього середовища. 

У зв’язку з цим програма структурована у вигляді 4-х розділів, що передбачає вивчення організації живої 
матерії на всіх її рівнях. 

В першому розділі «Молекулярно-генетичний та клітинний рівні організації життя. Біологічні основи 
життєдіяльності людини» вивчаються біологічні основи життєдіяльності людини на молекулярно-клітинному рівні 
організації життя. Клітина виступає елементарною структурно-функціональною одиницею живого, якій властиві потік 
речовин, енергії та інформації, процеси росту і розмноження. 

Другий розділ «Організмовий (онтогенетичний) рівень організації життя. Основи генетики людини» 
присвячений вивченню розмноження як механізму забезпечення генетичної безперервності в ряді поколінь, 
гаметогенезу, заплідненню в людини як фактора відновлення диплоїдного набору хромосом, збільшення 
різноманітності комбінацій генів у нащадків, а також вивченню закономірностей спадковості і мінливості, які 
базуються на основах загальної генетики. Вагоме місце в цьому розділі займають спадкові хвороби людини, 
механізми їх виникнення, методи діагностики та профілактики. Взаємодія генів у генотипі в реальних умовах 
середовища впливає на індивідуальний розвиток людини і формування фенотипу, що поєднує видові та індивідуальні 
ознаки. 

У третьому розділі «Екосистемний та біосферний рівні організації життя. Основи медичної паразитології» 
висвітлюються медико-біологічні аспекти екології людини, що забезпечує формування екологічного мислення, 
необхідного сучасному лікареві. Розглядаються питання структури і функцій біосфери, вчення про ноосферу та вплив 
діяльності людей на біосферу в цілому та її складові частини, надається увага захисту навколишнього середовища в 
національних та міжнародних наукових програмах. У цьому розділі тваринний світ представлений як компонент 
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екологічного середовища людини, в якому велика увага надається вивченню життєвих циклів паразитів, 
взаємовідносинам між паразитами і організмом людини, шляхам зараження, патогенному впливу на організм людини, 
методам діагностики, принципам лікування та профілактики паразитарних захворювань. Вивчення паразитології є 
актуальною проблемою сучасності у зв’язку з широким розповсюдженням паразитарних інвазій серед населення. 

Четвертий розділ «Популяційно-видовий рівень організації життя та місце людини в ньому» вивчає життєві 
процеси і закономірності на популяційно-видовому рівні. Майбутньому лікареві необхідні знання загальнобіологічних 
процесів еволюції, елементарних механізмів видоутворення, біологічних і соціальних аспектів еволюції людини, 
особливостей дії еволюційних чинників у популяціях людей. Вивчення основних етапів антропогенезу дає можливість 
прослідкувати співвідношення біологічного і соціального в еволюції людини і визначити її місце в системі тваринного 
світу. 

 
Завданням вступного випробування з біології є: 
• перевірити відповідність знань та умінь осіб, які вступають до ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров’я України» на основі попередньо здобутого освітнього рівня молодший спеціаліст або 
молодший бакалавр за галуззю знань 22 Охорона здоров’я, програмним вимогам з дисципліни «Медична біологія»; 

• виявити рівень навчальних досягнень осіб, які вступають на 2 курс навчання до ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України», з дисципліни «Медична біологія»; 

• оцінити ступінь підготовленості вступників до продовження навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 221 Стоматологія в ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

Вступ Місце біології в системі медичної освіти. 
Сучасний етап розвитку загальної та медичної 
біології. Форми життя, його фундаментальні 
властивості й атрибути. Еволюційно зумовлені 
структурні рівні організації живого та основні 
біологічні явища, що їх характеризують. Значення 
уявлень про рівні організації живого для 
медицини. Співвідношення фізико-хімічних, 
біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності 
людини. 

Трактувати поняття сутності життя 
на сучасному рівні. 
Визначити місце людини в системі 
живої природи. 
Класифікувати біологічні системи та 
рівні організації живого. 
Пояснювати основні ознаки живого. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ТА КЛІТИННИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. 
БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

Хімічні елементи. 
Неорганічні речовини 
клітини 

Хімічний склад клітини: макро- та мікроелементи. 
Вода, її структура, властивості, значення водневих 
зв’язків у процесах життєдіяльності клітини. Роль 
води, солей та інших неорганічних сполук в 
організмі. Поняття про pH середовища. Кислотно-
лужна рівновага в організмі. 

Прогнозувати наслідки 
недостатнього або надлишкового 
надходження в організм рослин і 
тварин хімічних елементів. 
Визначати властивості води як 
універсального розчинника. 

Органічні сполуки. 
Білки, вуглеводи, 
жири  

Будова, властивості і функції органічних сполук. 
Класифікація вуглеводів. Жири і ліпоїди. Поняття 
про біополімери та їхні мономери. Білки: 
особливості будови. Амінокислоти, пептиди та 
поліпептиди. Рівні структурної організації білків. 
Денатурація, ренатурація, деструкція білків. 
Ферменти, їх будова, властивості. 

Характеризувати хімічну будову 
органічних речовин. 
Пояснювати значення білків для 
життєдіяльності організмів. 
Визначати значення жирів та 
вуглеводів для функціонування 
рослинних клітин. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

Нуклеїнові кислоти Будова, просторова організація, властивості та 
функції ДНК, принцип комплементарності. Роль у 
зберіганні та перенесенні спадкової інформації. 
Реплікація ДНК, її значення. Репарація молекули 
ДНК. Види РНК, їх значення. Ген як одиниця 
спадковості. Будова гена про- та еукаріотів. Гени 
структурні, регуляторні. 

Ідентифікувати молекулярну масу 
поліпептида за структурою гена, що 
його кодує. 
Прогнозувати наслідки порушень 
структури ДНК. 
Інтерпретувати структурні і 
функціональні відмінності ДНК від 
РНК. 

Неклітинні та 
клітинні форми 
життя 

Віруси як приклад неклітинної форми життя, їх 
класифікація, етапи взаємодії з клітинами рослин і 
тварин. Типи організації клітин (прокаріотичний 
та еукаріотичний). Будова і різноманітність 
прокаріотів. Бактерії, їх різновиди, 
життєдіяльність, розмноження. 

Характеризувати відмінність 
неклітинних і клітинних форм живої 
матерії. 
Диференціювати структурні 
компоненти клітин прокаріотів та 
еукаріотів. 

Еукаріотична 
клітина. 
Плазмолема. 
Надмембранні 
комплекси 

Головні структурні компоненти клітин еукаріот. 
Надмембранні комплекси (клітинна стінка 
рослинної клітини, глікокалікс тваринної клітини, 
його структура і функції). Плазматична мембрана, 
її властивості та функції. Транспорт речовин через 
плазмолему (пасивний та активний). Рецептори 
клітин. Внутрішньоклітинні мембрани. Принцип 
компартментації. 

Визначати відмінності рослинної і 
тваринної клітин. 
Характеризувати особливості 
рідинно-мозаїчної будови 
плазмолеми, визначати роль її 
компонентів. 

Цитоплазма та її 
компоненти 

Компоненти цитоплазми: гіалоплазма, органели, 
включення, ядро. Одномембранні органели: 
ендоплазматична сітка, апарат Гольджi, лізосоми, 
вакуолі. Двомембранні органели: мітохондрії,  

Диференціювати відмінності 
рослинної та тваринної клітини. 
Пояснювати напівавтономність 
мітохондрій і пластид. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 пластиди, особливості їхньої будови і функцій. 
Немембранні органели: рибосоми, клітинний 
центр, мікротрубочки, мікрофіламенти, їх функції. 
Цитоскелет. Циклоз. Клітинні включення, їх види і 
утворення. 

Визначати органели загального та 
спеціального призначення. 

Будова та функції 
ядра 

Ядро – центральний інформаційний апарат 
клітини. Структура інтерфазного ядра. 
Хромосомний і геномний рівні організації 
спадкового матеріалу. Хроматин: еухроматин, 
гетерохроматин. Ядерце як похідне хромосом, 
роль в утворенні рибосом. 
Каріотип: морфофункціональна характеристика і 
класифікація хромосом людини. Правила 
хромосом. Хромосомний аналіз. Ідіограма. 

Характеризувати групи хромосом за 
сучасною класифікацією. 
Пояснювати принцип складання 
ідіограми і  проведення 
каріотипування. 

Обмін речовин: 
зовнішній та 
внутрішній 
(метаболізм) 

Пластичний (асиміляція) та енергетичний 
(дисиміляція) обмін речовин: приклади, етапи. 
Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і 
гетеротрофні організми. Етапи перетворення 
енергії в організмі: підготовчий, анаеробний 
(безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та 
анаеробне дихання. Біосинтез білків. Генетичний 
код, його властивості. Кодон, антикодон, старт-
кодон, стоп-кодони. Транскрипція. Екзони, 
інтрони. Сплайсинг. Трансляція. Посттрансляційна 
модифікація білків. 

Пояснювати значення фотосинтезу, 
визначати його фази. 
Характеризувати взаємозалежність 
пластичного та енергетичного обміну 
речовин. 
Визначати амінокислоти по таблиці 
генетичного коду. 
Порівнювати механізми експресії 
генів у прокаріотів та еукаріотів. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

Поділ клітин Організація клітини в часі. Способи поділу 
клітини: бінарний поділ у прокаріотів. Поділ 
еукаріотичних клітин: мітоз, амітоз, мейоз. 
Клітинний цикл (інтерфаза і мітоз). Фази мітозу. 
Порушення мітозу, соматичні мутації. Ендомітоз, 
політенія. Мейоз, його суть, етапи, фази, 
кон’югація гомологічних хромосом, кросинговер. 
Поняття про клон. Принципи клонування клітин і  
організмів. 

Надавати визначення і 
характеризувати стан генетичного 
матеріалу в процесі утворення клітин. 
Аналізувати відмінності між мітозом 
і мейозом, визначати їх значення для 
існування організму та наступних 
поколінь. 

ОРГАНІЗМОВИЙ (ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ) РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. 
ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ 

Розмноження 
організмів 

Розмноження як механізм забезпечення генетичної 
безперервності в ряді поколінь та його форми 
(нестатеве та статеве). Вегетативне розмноження, 
особливості у рослин і тварин. Статевий процес – 
кон’югація. Гаметогенез у людини. Запліднення в 
людини як механізм відновлення диплоїдного 
набору хромосом, збільшення різноманітності 
генів у нащадків. Партеногенез. Клонування. 

Прогнозувати наслідки поліембріонії 
в людини, виявляти різницю між 
моно- та дизиготними близнюками. 
Розрізняти етапи овогенезу та 
сперматогенезу. 
Пояснювати етичні проблеми 
клонування організмів. 

Індивідуальний 
розвиток організму - 
онтогенез 

Етапи ембріонального розвитку людини: 
дроблення, морула, бластула, гаструла, гісто- та 
органогенез. Ембріональна індукція. Регуляція в 
процесі дроблення і її порушення. Вроджені вади 
розвитку: гаметопатії, бластопатії, ембріопатії, 
фетопатії. Тератогенез. Тератогенні фактори. 

Характеризувати основні теорії 
старіння. 
Визначати критичні періоди 
онтогенезу. 
Аналізувати принципи фізіологічної 
та репаративної регенерації. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 Постембріональний період розвитку, його типи 
(прямий і непрямий розвиток). Періоди 
постембріонального розвитку людини: дитинство, 
статеве дозрівання, репродуктивний, старіння. 
Види та шляхи регенерації. Трансплантація, її 
види. Стовбурові клітини. Ембріотехнології. 

Визначати види трансплантації, її 
проблеми, причини відторгнення 
трансплантатів. 

Генетика: предмет і 
задачі, етапи 
розвитку. Закони 
Г. Менделя 

Основні терміни і поняття генетики: алельні гени, 
домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, 
гетерозигота, генотип, фенотип, генофонд, 
спадковість, мінливість, чиста лінія. Моногібридне 
схрещування: закон одноманітності гібридів 
першого покоління, закон розщеплення ознак. 
Закон «чистоти гамет». Принципи гібридо-
логічного аналізу. Дигібридне і полігібридне 
схрещування: закон незалежного успадкування 
ознак, його цитологічні основи. Аналізуюче 
схрещування, його практичне застосування. 

Пояснювати цитологічні основи 
генетичних законів. 
Передбачати генотипи та фенотипи 
нащадків за генотипами батьків. 
Розрахувати ймовірність прояву 
спадкових хвороб у нащадків. 
Визначати домінантний та 
рецесивний типи успадкування 
нормальних та патологічних ознак 
людини. 

Взаємодія алельних 
та неалельних генів 

Взаємодія алельних генів (повне домінування, 
неповне домінування, наддомінування, 
кодомінування). Проміжний характер 
успадкування в людини. Успадкування груп крові 
людини за антигенною системою АВ0. Резус-
фактор. Резус конфлікт. Взаємодія неалельних 
генів: комплементарна, епістаз, полімерія. 
Множинна дія гена (плейотропія). Приклади у 
людини. 

Характеризувати генетичне 
визначення груп крові та резус 
фактора у людини. 
Розрізняти принципові відмінності 
взаємодії алельних і неалельних генів.  
Наводити приклади різного 
успадкування ознак у людини. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

Зчеплене 
успадкування ознак. 
Хромосомна теорія 
спадковості 
Т. Моргана 

Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія 
спадковості. Повне і неповне зчеплення генів. 
Механізм кросинговеру, цитологічні докази, 
біологічне значення. Аутосомне і зчеплене зі 
статтю успадкування людини. Механізми 
генетичного визначення статі у людини та їх 
порушення. Ознаки, зчеплені зі статтю, 
закономірності їхнього успадкування. Ознаки, 
обмежені статтю і залежні від статі. Нехромосомна 
спадковість. Сучасний стан досліджень генома 
людини. 

Визначати головні риси незалежного 
та зчепленого успадкування ознак. 
Володіти знаннями по складанню 
генетичних карт хромосом. 
Розрізняти аутосомне і зчеплене 
успадкування ознак. 
Наводити приклади ознак, зчеплених 
зі статтю. 

Мінливість Мінливість, її форми та прояви на організмовому 
рівні: фенотипова і генотипова мінливість. Норма 
реакції. Варіаційний ряд. Експресивність і 
пенетрантність. Статистичні закономірності 
модифікаційної мінливості. Комбінативна 
мінливість, її джерела. Мутаційна мінливість. 
Класифікація мутацій: геномні, хромосомні 
аберації, генні. Соматична і генеративна 
мінливість. Соматичні і генеративні мутації. 
Спонтанні і індуковані мутації. Цитоплазматична 
мінливість. Закон гомологічних рядів спадкової 
мінливості. Мутагени: фізичні, хімічні, біологічні. 
Генетичний моніторинг. Генетична небезпека 
забруднення середовища. Поняття про 
антимутагени і комутагени. 

Прогнозувати прояв спадкової 
патології залежно від пенетрантності 
гена. 
Пояснювати значення закону 
гомологічних рядів спадкової 
мінливості для вивчення хвороб 
людини на лабораторних тваринах. 
Оцінювати практичну вагомість 
фенотипової мінливості для появи і 
ступеню прояву ознак у людини. 
Визначати відмінні риси між 
фенотиповою та генотиповою 
мінливістю. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

Методи генетики 
людини 

Основи медичної генетики. Людина як 
специфічний об’єкт генетичного аналізу. 
Цитогенетичний метод. Принципи каріотипування, 
матеріал для досліджень. Поняття про хромосомні 
хвороби, приклади хромосомних хвороб 
(синдроми Дауна, Патау, Едвардса, котячого 
крику, Шерешевського-Тернера, Клайнфельтера, 
три- та полісомії Х у жінок, полісомії Y). ДНК-
діагностика. Біохімічні методи. Генеалогічний 
метод, його значення. Близнюковий метод, його 
значення при визначенні впливу генотипу та 
довкілля на прояву ознак людини. Популяційно-
статистичний метод. Закон сталості генетичної 
структури ідеальних популяцій (закон Харді-
Вайнберга). Медико-генетичне консультування. 
Профілактика спадкової та вродженої патології. 
Пренатальна діагностика спадкових хвороб. 

Вибирати відповідні методи 
вивчення спадковості людини для 
діагностики різних спадкових хвороб. 
Аналізувати заходи для зниження 
ступеня прояву патологічного стану у 
хворих зі спадковою патологією. 
Порівнювати механізми виникнення 
природжених вад розвитку різного 
генезу. 
Використовувати закон Харді-
Вайнберга для визначення генетичної 
структури популяцій людей. 
Аналізувати складні механізми 
успадкування ознак у людини. 

ЕКОСИСТЕМНИЙ ТА БІОСФЕРНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. 
ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ 

Медико-біологічні 
основи паразитизму 

Походження й еволюція паразитизму. Принципи 
класифікації паразитів. Моно- та гетероксенні 
паразити. Екто- та ендопаразити. Псевдопаразити. 
Принципи взаємодії паразита і хазяїна. Способи 
зараження людини. Морфофізіологічна адаптація 
паразитів. Поняття про інтенсивність та 
екстенсивність інвазій. 

Розрізняти типи симбіозу 
(взаємовигідні, нейтральні, 
антагоністичні). 
Ідентифікувати різні стадії 
життєвого циклу паразитів людини. 
Володіти знаннями по систематиці 
паразитів латинською мовою. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 Географічне розповсюдження паразитів.  
Медична 
протозоологія 

Характерні риси і класифікація підцарства 
Найпростіші (Protozoa). Особливості будови та 
процесів життєдіяльності паразитичних 
одноклітинних тварин (живлення, дихання, 
виділення, осморегуляція, рух, подразливість, 
розмноження, інцистування). Клас Справжні амеби 
(Lobosea): дизентерійна амеба 
(Entamoebahistolytica), ротова амеба (E.gingivalis). 
Клас Тваринні джгутикові (Zoomastigophora): 
лямблія, трихомонади, трипаносоми, лейшманії. 
Клас Споровики (Sporozoea) – паразити людини: 
малярійний плазмодій, токсоплазма. Клас 
Щілиннороті (Rimostomatea) – паразити людини – 
кишковий балантидій. 

Володіти знаннями лабораторної  
діагностики та профілактики 
протозойних захворювань. 
Описувати вегетативні форми та 
цисти паразитів. 
Характеризувати цикли розвитку, 
способи зараження, патогенез, 
розповсюдження паразитів. 

Медична 
гельмінтологія 

Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни 
(Trematoda) – збудники захворювань людини: 
печінковий сисун, котячий, легеневий, 
ланцетоподібний, кров’яні сисуни. Шляхи 
зараження, патогенний вплив фасціольозу, 
опісторхозу, дікроцеліозу, парагонімозу. Клас 
Стьожкові черви (Cestoidea) – збудники 
захворювань людини: бичачий та свинячий 
ціп’яки, ехінокок, стьожак широкий. Шляхи 
зараження, патогенний вплив теніозу, 
цистицеркозу, теніаринхозу, ехінококозу,  

Використовувати знання з 
визначення морфологічних 
особливостей  паразитичних червів. 
Характеризувати принципи 
діагностики та профілактики 
гельмінтозів. 
Робити порівняльну характеристику 
різних видів гельмінтів. 
Визначати особливості будови яєць 
сисунів, стьожкових і круглих червів. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 дифілоботриозу. Тип Круглі черви 
(Nemathelminthes) - збудники захворювань 
людини: аскарида, гострик, трихінела, 
волосоголовець, анкілостоми, філярії; 
захворювання, що вони викликають, їх діагностика 
і профілактика. Способи зараження: 
трансмісивний, аліментарний, перкутанний. 

Ідентифікувати природно-осередкові 
гельмінтози. 

Медична 
арахноентомологія 

Членистоногі (Arthropoda) як збудники та 
переносники збудників інфекцій та інвазій. Клас 
Павукоподібні (Arachnoidea). Кліщі (Acarina) – 
збудники хвороб та переносники збудників 
захворювань людини (коростяний свербун, 
тайговий кліщ). Клас Комахи (Insecta): воші 
(Anoplura), блохи (Aphaniptera), клопи (Hemiptera), 
тарганові (Blattoidea) – збудники хвороб та 
переносники збудників захворювань людини. 
Гнус, його компоненти: характеристика, значення 
як проміжних хазяїнів гельмінтів і переносників 
збудників хвороб людини. 

Визначати морфологічні відмінності 
між паразитичними членистоногими. 
Пояснювати епідеміологічне 
значення павукоподібних та комах. 
Розрізняти отруйних павукоподібних 
(скорпіони, павуки). 

Екологія. Біосфера 
та людина 

Форми біотичних зв’язків в біогеоценозах 
(конкуренція, хижацтво, мутуалізм, коменсалізм, 
паразитизм). Перетворення енергії в екосистемах. 
Продуценти. Консументи. Редуценти. Популяція, її 
характеристика. Популяційні хвилі. Гомеостаз 
популяції. Генофонд популяції. Популяційна 
структура людства, деми, ізоляти. Структура та  

Передбачати вплив факторів 
довкілля на організм людини. 
Оцінювати сучасні проблеми 
біосфери: ріст населення планети, 
ерозія та забруднення ґрунтів, ріст 
великих міст, знищення лісів, 
нераціональне використання водних 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 функції біосфери. Основні положення вчення 
В. І. Вернадського про організацію біосфери. 
Ноосфера. Сучасні концепції біосфери. Захист 
біосфери в національних і міжнародних наукових 
програмах. Людство як активна геологічна сила. 

та енергетичних ресурсів, можливі 
зміни клімату, негативний вплив на 
біологічне різноманіття. 

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 
Еволюція на 
сучасному рівні. 
Філогенез систем 
органів 

Синтетична теорія еволюції. Напрямки еволюції. 
Особливості дії еволюційних факторів у 
популяціях людей. Вчення про макро- та 
мікроеволюцію. Біогенетичний закон. Популяційна 
структура людства. Походження людини. Людські 
раси як віддзеркалення адаптаційних 
закономірностей розвитку людини.  
Еволюція основних систем органів хребетних. 
Онтофілогенетично зумовлені вроджені вади 
розвитку людини. 

Визначати розповсюдження 
патологічних генів в популяціях 
людей за допомогою методів 
генетики. 
Пояснювати виникнення вроджених 
вад розвитку філогенетичного та не 
філогенетичного походження. 
Характеризувати напрямки еволюції 
систем органів хребетних. 
Розрізняти рудименти і атавізми. 

Взаємозв’язок 
індивідуального та 
історичного 
розвитку 

Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. 
Взаємозв’язок онтогенезу та філогенезу. 
Біогенетичний закон Е. Геккеля – Ф. Мюллера та 
його трактування сучасною наукою. Поняття про 
філембріогенези, їх шляхи і напрямки. 

Пояснювати способи еволюційних 
перетворень органів. 
Порівнювати конституційно-
фізіологічні типи реагування людей 
на фактори середовища (спринтер, 
стайєр, мікст). 
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